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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 آندالیل ت فهم و تبیین دین و ی مرجعیّ در زمینه هشیع ییّهنظر

دالیل عقلی، قرآنی و روایی برای اثبات نظر شیعه  دین،فهم مرجعیّت  ،بیت اهلامام،  ها: کلیدواژه

 در فهم و بیان دین، بیت ی تطهیر، عصمت اهل آیه ،پس از پیامبر درباب مرجعیّت دینی

 ی ناجیه. حدیث فرقهی نوح،  حدیث سفینه حدیث ثقلین، در تبیین دین، بیت حجّیّت سخن اهل

 

باید کسانی مثل  اهللشیعه معتقد است که بعد از رسول ،ی قبل اشاره کردیمکه جلسه طور همان

مقصود خود را از آیات و خدا باشند دارای علم الهی اوّالً، وجود داشته باشند که  خود پیغمبر

 همان ؛ یعنیباشند ثانیاً، دارای عصمت الهیو  باشدفته گآنها احکام از راه الهام به  اتجزئیّقرآن و 

مرجع امام نام دارند، که این اشخاص به مردم منتقل کنند. دقّت به ی را که خدا به آنها الهام کردهچیز

شیعه  .نها رجوع شود و نظرشان حجّت و مالک استآفهم دین هستند و باید در درک حقایق دینی به 

که خود  از احادیث هم دالیلی و هم دالیل عقلی، هم دالیل قرآنی ؛تدالالتی داردی خود اسهبرای نظریّ

 کنیم. بررسی مییک بهیکاند. دالیل شیعه را نقل کرده ها از پیامبرسنّی

 

 یل عقلیدال
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را از خدای  یمعارف دین اکرم پیامبری گذشته اشاره کردیم،  طور که جلسه همان ل:دلیل اوّ

طور که وحی را از خدا  همانبه عبارت دیگر، . ندکرددریافت میکه یک منبع خطاناپذیر بود، متعال 

گونه ؛ لذا بدون هیچندو معصوم هم بود ندکرد، فهم وحی را هم از خدا دریافت میندکرددریافت می

را انجام  ی تبیین مبهمات وحیوظیفه و بدین ترتیب، ندکردبه مردم منتقل میآن را  ،اشتباه و نقصی

 . نددادمی

احکام  اتیّجزئدر قرآن، که گفتیم،  چنان. ندکردرا بیان می احکام الهی اتیّجزئهمچنین  پیامبر

از خدا  مجمالت احکام را هم پیامبر صیلتف صورت مجمل گفته شده است. احکام بهو  نیست

پس تبیین مبهمات و  ند؛کردبا دقّت به مردم منتقل می ،ندو با عصمتی که داشت ندکرد دریافت می

 .ندکردمی اهلل کاری بود که رسول ،تفصیل مجمالت

سال بیشتر طول  وسه بیست اهللگوید کلّ دوران رسالت رسولگوید؟ می چه می شیعه ،حال

هیچ فرد دهد که سال اجازه نمی وسه بیستاین  هایتواقعیّسال مدینه.  و دهسال مکّه  سیزده ؛نکشید

ای باقی د و هیچ مطلب ناگفتهنگفته باشبه همه ها را ی گفتنیهمه که پیامبر ندعاقلی قبول ک

د و در غربت و ن، هنوز اصحابی ندارندستهدر مکّه  سال اوّل که پیامبر سیزده د.ننگذاشته باش

و حصر ، تمحدودیّطالب در ابی عبدر شِهم را سال از این مدّت، چند . ندستهو زیر شکنجه تنهایی 

لذا دوران  ؛احکام عمدتاً در مدینه نازل شدو است هنوز آیات زیادی هم نازل نشده  .ندتسه تحریم

ی همه نه فرصتی و نه فراغتی و نه امکانی برای این داشت که پیامبر مکّه طبیعتاً یساله سیزده

آن  ؛اندکتا آن موقع چند مسلمان وجود داشت؟ بسیار مگر د. نی مردم یاد بدهمعارف دین را به همه

ی مکّه برای ساله سیزدهپس چنین امکانی در دوران  ؛از ترس مشرکین مکّه ،صورت مخفیههم غالباً ب

که را ات احکام د و جزئیّند و معارف دینی را بیاموزننبود که کالس درس تشکیل ده پیامبر

 د. ندهببه مردم یاد  ،بود یاتش هم نازل نشدههنوز کلّ



 

 3 

 ،اوّالً؟ ندرو بود ههایی روبدر این ده سال با چه موقعیّت پیامبرسال مدینه.  دهماند می

ی مسلمانان مدینه بود. این جامعهکه  ندپیش روی خود داشت تشکیل ی تازهیک جامعه پیامبر

باید آن دهنده و رهبر  عنوان تشکیلبه هزاران مشکل و معضل داشت که پیامبرپدید ی نوجامعه

و  هزاران معضل و مشکل داشت تشکیل اسالمی حکومت تازه ،. دومندبودمین مشکالت آدرگیر حلّ 

نظامی و  ،قضایی ،اقتصادی ،د؛ مشکالت سیاسیکرمی ت درگیر مشکالت خودشدّرا به پیامبر

باید و  ندبود ، قاضی پیامبردکردنمردم با هم اختالف پیدا میمثالً، اگر . دیگر مشکالت متنوّع

های هها و سریّهایی اتّفاق افتاد. اگر تعداد غزوهجنگ ،سال دهدر این  ،عالوه بر این. نددکرمیرسیدگی 

ماه  دو سهتقریباً هر شود که معلوم می ،این ده سال تقسیم کنیم بزنیم و براین ده سال را جمع 

 پیامبر ،. در این شرایطندا هیک جنگ مهم در سرزمین اسالمی بود درگیر بار پیامبر یک

عطا  یشانکه خدا از راه غیب به ارا ی آن معارفی د و همهنمردم را جمع کن که ندراغت داشتکی ف

 یمد که تصوّر کندهاجتماعی اجازه نمی تواقعیّاصالً این  !د؟نی مردم بیان کنبرای همه، بودکرده 

 چنین کاری شدنی باشد. 

اش لهصورت مسأ ،بسیاری از مسائل نبود.آن زمان مطرح در ی مسائل اسالم همه اینکه اساساًبر مضافاً 

ها بعد از مرگ ظهوری که سالمسائل نو ثه؛دحستممسائل و  آن زمان وجود نداشت؛ مثل احکام

ولو  له وجود نداشت که پیغمبرلذا خود صورت مسأ اش مطرح شد.لهصورت مسأ پیامبر

ها توسّط پیغمبر گفته  گفتنی ی لذا تصوّر اینکه همه داشتند، بخواهند به آن پاسخ دهند؛فرصت هم 

-لکی خودش چاه میدر زمین مِکه کسی  در زمان پیامبر ،مثالًشده باشد، دور از واقعیّت است. 

شد که آب این چاه مال خودم است یا دولت، یا اگر این سؤال برایش مطرح می ،رسیدزد و به آب می

کسی در زمین  اهللا در زمان رسولپرسید؛ امّرفت و میمی ؛بودند پیامبر ،مال انفال است

ت این چاه مال مالک این زمین این سؤال مطرح شود که نف تابه نفت برسد  کهلکی خودش چاه نزد مِ

این صورت مسأله در  تکلیف چیست.و اموال دولتی است یا جزء انفال و اموال عمومی است  است،
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این صورت مسأله  اهللهنوز نفت کشف نشده بود. پس از مرگ رسول نبود؛ زمان پیامبر

 ی مستحدثهی لههزاران مسأ .ندبه این مسأله چیزی نگفت طبیعتاً راجع بنابراین پیامبر پیدا شد؛

 وجود دارد. هم دیگر 

ی ، شدنی نیست؛ امّا یک نکتهاند ها را برای همه گفتهی گفتنیهمه اینکه تصوّر کنیم پیامبر

طور ناقص به بشر منتقل شده  همحال است آخرین دین الهی بآن نکته این است که  .مقابل هم داریم

ین کامل الهی معنایش این است که تا روز قیامت بشر به د ،باشد؛ چون اگر ناقص منتقل شده باشد

یشان اند که انقل کرده ی از پیامبرهم شدنی نیست. شیعه و سنّ این دسترسی نخواهد داشت.

 مْ کُ دُ عِّ بـ  يُـ  ء  یْ ش   نْ ما مِ  و   هِ بِ  مْ کُ تُ رْ م  ا   دْ ق    و  ل  اِ  ارِ الن   نِ ع   مْ کُ دُ عِّ بـ  يُـ  و   ةِ نَّ ج  الْ  ىل  اِ  و   اهللِ  ىل  اِ  يـُق رُِّبُكمْ  ء   یْ ش   نْ مِ  ما :ندفرمود

 بهشتو  خدانبود که شما را به  هیچ چیزی 1:هُ نْ ع   مْ کُ تُ یْ ه  نـ   دْ ق    و  ل  اِ  ارِ ی الن  ل  اِ  مْ کُ بُ رِّ ق  يُـ  و   ةِ نَّ ج  الْ  نِ ع   و   اهللِ  نِ ع  

امر کردم و هیچ چیزی نبود که شما را از خدا  ،مگر اینکه من شما را به آن ،ندنزدیک و از جهنّم دور ک

دهد که مگر اینکه من شما را از آن نهی کردم. این نشان می ،و بهشت دور کند و به جهنّم نزدیک کند

 . ندچیزی را ناگفته نگذاشت پیغمبر

های درگیری و هنوز وجود نداشت هالهورت مسأاز ص بسیاری در زمان پیامبراز یک سو، گفتیم 

محال  ،ز طرف دیگرو ا ؛دنبگویبرای همه را  داد که همه چیزنمی در مکّه و مدینه اجازه پیغمبر

ی یک نتیجهن دو را کنار هم بگذارید، ایاگر  .باشد است آخرین دین الهی ناقص به مردم منتقل شده

را که فرصت و  ها گفتنیاز  آن بخش آید و آن این است که پیغمبردست می هروشن عقلی ب

                                            

 ص ،31 ج شيبه، ابي ابن مصنف شيبه، ابي محمدبن تفاوت(؛ )بااندكي31 ص ،31 ج االيمان، شعب ابوبكرالبيهقي، سنّت: اهل منابع .1

 ج الدّين،احياءعلوم غزّالي، ؛161 ص ،2 ج العمده،شرح تيميه،ابن تفاوت(؛ )بااندكي212ص ،3 ج امالي، ، بشران ابن تفاوت(؛ )بااندكي222

 .123 ص ،6 ج درّالمنثور، وطي،سي و 62 ص ،2

 .21 ص الستّةعشر،اصول علما، ازایعدّه و 16 ص ،62 ج بحاراالنوار، مجلسي، ؛27 ص ،2 ج كافي، كليني، شيعه: منابع
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و بخش  ندبیان کردی مردم برای همه ،اش در ذهن مردم بودداد و صورت مسألهاجازه می غتفرا

وجود بهوجود نداشت و سؤالش هم هنوز در ذهن مردم بیان آنها ی آنها را که فرصت و فراغت عمده

که بعد از مرگ  ندت دادبه او مأموریّعلم آن بخش را به او سپردند و و  ندبه شخصی گفتنیامده بود، 

را برای همه چیز ؛ امّا همه ندچیز را ناگفته نگذاشت گری دین را ادامه دهد؛ یعنی هیچکار تبیین یشانا

و  ندبود . آن شخص امیرالمؤمنینندکلمه گفتبهه این معنا نیست که کلمه. این گفتن هم بندنگفت

چگونه  از راه غیرعادی و شبیه وحی بود. ابیطالببن انتقال علم به وجود علیّگفتن در واقع، این 

ل ِة   یفِ   اهُ ِان ا ا نـْز ْلن شود؟نازل  پیغمبر تواند در یک شب )شب قدر( بر کلّ قرآن می  2؛اْلق ْدرِ ل یـْ

. ندمنتقل کرد ابیطالببن علیّی علوم خود را به وجود همهبا مکانیسمی مشابه، نیز  پیغمبر

سال همان آیات  سه و بیستنزول دفعی گویند. بعد در طول آن، نازل شد که به کلّ قرآن  ،در شب قدر

قرآن دو نزول  تدریجی گویند.تدریج نازل شد که به آن نزول  ههای مختلف بدر کنار حوادث و موقعیّت

در  سال طول کشید. سه  و تدریجی و زمانی که بیستنزول ای و یکی هم  یکی نزول دفعی و لحظه ؛دارد

منتقل  ابیطالب بنصورت دفعی به علیّ هعلوم خود را ب پیغمبرنزول دفعی قرآن، شبیه واقع، 

 . ندکرد

در ساعت آخر عمر  اند که پیغمبراکرمها نقل کردهها و هم شیعهاین حدیث را هم سنّی

در  سر پیغمبر .همه از اتاق بیرون بروید :خلوت کردند و فرمودند شریفشان با حضرت علی

سؤال  . بعدها مردم از حضرت علینداز دنیا رفت بود که پیامبر طالبابی بن دامان علیّ

 :فرمودند ابیطالب نببه شما چه فرمودند؟ علیّ آخر یک ساعت در پیغمبرکه کردند 

                                            

 .3 ی آيه قدر، ی سوره.  2
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 3شد.که از آن هزار یا هزاران باب علم به روی من گشوده  ندبابی از علم بر من گشود پیغمبر

کلمه بهکلمهمطالب را  نبود که پیغمبر گونهکند که اینن مطلب را تأیید مییاین عبارت هم

تکنولوژی کامپیوتر آشناییم. حجم زیادی ن ما با . اآلنددر واقع ایشان کلید را زد بگویند. برای علی

این شود. جا می هجابفلش  دی و روی سی العات با یک دستور از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر یااز اطّ

-به اهلل بود و ایشان هم بعد از رسول ابیطالب بنالعات به وجود علیّانتقال اطّ ،در واقع فرایند

را در تبیین مبهمات و تفصیل مجمالت  پیغمبر یوظیفه یکارشناس معصوم دین ادامهعنوان 

 ی شیعه. هی نظریّ ی عقلی تأییدکننده این یک جنبه .ندستهدار وحی عهده

-ی قبول دارند که اسالم آخرین دین خداست. برای اینکه اسالم بتواند بهشیعه و سنّ دوم:عقلی  دلیل

است که تا روز قیامت از تغییر و تحریف مصون اش این الزمه ،بماندباقی عنوان آخرین دین الهی 

های آینده دسترسی به دین سالم الهی ندارند و الزم است خدا مردم نسل ،باشد؛ چون اگر تحریف شود

پس باید این دین را  ،اسالم آخرین دین باشداست که دوباره دین بفرستد. حاال که خدا تصمیم گرفته 

یکی اینکه دو چیز است:  ،اسالم تا روز قیامتم نگه داشتن دین ی سالتا روز قیامت حفظ کند. الزمه

ی ای از قرآن حذف شود و نه هیچ جملهمصون بماند؛ یعنی نه هیچ جملهلفظی کتاب قرآن از تحریف 

نخورده بین امّت اسالمی  هاست که دستاین اتّفاق افتاد و قرآن کریم قرن .بشری به قرآن افزوده شود

کفایت  ،های آینده سالم باقی بماندی نسلکه اسالم برای همهامر برای اینمّا این باقی مانده است؛ ا

جای سر تواند تحریف معنوی است؛ یعنی الفاظ میکه  شکل دیگری هم دارد چون تحریف کند.نمی

                                            

ِمْعُت ِمْن ع ِلي  . 3 ِمْعُتُه يـ ُقوُل ِانَّ ر ُسول  اهللِ  س  ِديثًا ل ْم ا ْدِر ما و ْجُهُه س  ِني ِمْفتاح  ا ْلِف باب   ح     يـ ْفت حُ   اْلِعْلمِ   ِمن    ا س رَّ ِال يَّ ِفي م ر ِضِه و  ع لَّم 
  .136 ص ،2 ج سليم، كتاب قيس، بن سليم و 222 ص ،2 ج خصال، صدوق، ؛236 ص ،74 ج بحاراالنوار، مجلسي،: باب    ا ْلف    باب    ُكل  

 و 32 ص ،13 ج االحاديث،،  جامع سيوطي،: بـاب   ْلف  ا   حُ ْفت  يـ   باب   ل  كُ   ؛باب   ْلف  ا    - م  لَّ س   و   ْیهِ ل  ع   ى اهللُ لَّ ص   -  اهللِ  ولُ سُ ى ر  نِ م  لَّ : ع  قال   ى  لِ ن ع  ع  

  .337 ص ،31 ج الرّسالة، مؤسّسه كنزالعمّال، هندی، متّقي
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از آن الفاظ  ،غیر از آنچه مقصود خداست تغییر کند و معنایی معنا ولیخودش سالم باقی بماند؛ 

غیر از چیزی است که خدا گفته  ،فهمندنام دین می هچیزی که مردم ب ،در آن صورت .حاصل شود

یکی اینکه الفاظ وحی دستکاری  :دو چیز الزم است ،پس اگر بخواهیم دین تا قیامت سالم بماند .است

ی نخورده باق پذیر باشد؛ واالّ اگر الفاظ دست دوم اینکه فهم درست از این الفاظ هم دسترسیو نشود 

دین  همند،فباز هم آن چیزی که مردم می ،غیر از آنچه مقصود خدا بوده معنا شودای گونهبه امّا بماند،

طور که کتاب قرآن همان ؛پس باید فهم دین هم سالم در دسترس باقی بماند .نیست مورد نظر خدا

ی این چیست؟ این است که فهم دین یک پاسدار، الزمه .نخورده در دسترس مردم است سالم و دست

 و که اجازه ندهد فهم دین منحرف شودمحافظ، مدافع و نگهبان معصوم در کنار خودش داشته باشد 

بتواند با مراجعه به او به مقصود واقعی خدا  ،کس خواست مقصود واقعی خدا را از آیات وحی بفهمدهر

ی سدار و محافظی از فهم دین که معصوم است، الزمهچنین نگهبان، پاوجود دسترسی پیدا کند. 

ولو اینکه قرآن  ،واالّ اگر چنین کسی در کنار قرآن نباشد ؛حفظ و سالمت دین تا روز قیامت است

 ،شودچیزی که بنام مفاهیم قرآن فهمیده میکه  دنداروجود هیچ تضمینی  ،نخورده باقی بماند دست

ت و اینکه دینی بعد از دین ی خاتمیّپس الزمه .د خداستسالم باشد و عین همان باشد که مقصو

لم ماندن الفاظ سا ی سالم ماندن اسالم دو چیز است:و الزمه ؛سالم ماندن اسالم است ،اسالم نیاید

مستلزم  ،و سالمت آن فهم از این الفاظ ؛آیددست میهبفهمی که از این الفاظ  قرآن و سالم ماندن

م درست از این الفاظ را به او داده و او هم معصوم است و دچار اشتباه وجود فردی است که خدا فه

همواره در کنار قرآن حضور داشته باشد تا دسترسی به فهم درست از وحی امکانپذیر باید شود. او نمی

 دین است. فهم ست که مرجع اباشد. او همان امام معصوم 

-مثل کار مجتهد نیست. مجتهد آیات و احادیث را می ،کندکاری که امام می :ی جالب اینجاستنکته

 ؛گوید ها را به ما میدر آیات و احادیث چه مطلبی وجود دارد. امام نگفتهکه گوید بعد به ما می ،خواند

صورت جزئی وارد آنها نشده و آنها را مطرح بهکه قرآن را احکامی با عصمتی که دارد، حقایق و یعنی 
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کار امام با کار مجتهد فرق  ،د. در واقعکنمیبازگو ما  رایب ،استرا به او داده  و خدا علمشنکرده است 

ها کار امام معصوم بیان نگفته الب گفته شده در قرآن و حدیث است؛کند. کار مجتهد بیان مطمی

صورت جزیی و ریز بیان نشده و امام براساس علمی هکه در قرآن و حدیث باست چیزهایی بیان  ؛است

چنین وجود که بر ایندوم این دلیل عقلی  کند. آنها را برای مردم بازگو می ،دا به او منتقل کردهکه خ

 کنار قرآن الزم است.تا قیامت در کسی 

 

 دلیل قرآنی

ِانَّما  :میکن عنوان نمونه بیان میی شیعه را اثبات می کند. یک آیه را به آیات زیادی از قرآن این عقیده

ی هرگونه منحصراً خدا اراده کرده که شائبه 4:اهلُل لُِیْذِهب  ع ْنُکُم الرِّْجس  ا ْهل  اْلبـ ْیِت و  يُط هِّر ُکْم ت ْطِهیراً  يُرِيدُ 

به این آیه  طور مطلق پاک قرار دهد. راجعهبیت نفی کند و شما را ب پلیدی و انحراف را از شما اهل

 کنیم. می یلبحث مفصّ

ند که این آیه داللت اهردهایشان تصریح کون در کتابت چه مفسّرین و چه لغویّسنّ علمای بزرگ اهل

 کشّافتفسیر  6،تفسیر طبری 5سیوطی، المنثوردرّتفسیر  مثالً ؛دارد بیت اهل بر معصوم بودن

هایی از تفاسیر  اینها نمونه 10تفسیر مراغی. 9تفسیر بیضاوی، 8،فخر رازی کبیرتفسیر  7زمخشری،

                                            

 .11 ی آيه احزاب، ی سوره .7

 درّالمنثور، سيوطي،: الذ نُوبِ  ن  مِ  ون  رُ هَّ ط  بـ ْیِتي مُ  ْهلُ ا   ا و  ن  ا  ف   «ُكْم ت ْطِهیراً ُيط هِّر   و   اْلبـ ْیتِ  ْهل  ا   ْجس  الرِّ  ع ْنُكمُ  ب  ْذهِ یُ لِ  اهللُ  نَّما يُرِيدُ اِ » هُ قـ ْولُ  ف ٰذِلك   .5

  .646 ص ،6 ج دارالفكر، بيروت،

 ْهِل م عاِصي اهلِل ت ْطِهیًرا و  ا  ُيط هِّر ُكْم ِمن  الدَّن ِس الَِّذي ي ُكوُن ِفي  ْهل  بـ ْیِت ُمح مَّد ، و  ا  اْلف ْحشاء  يا  لُِیْذِهب  ع ْنُكُم الس وء  و   نَّما يُرِيُد اهللُ اِ يـ ُقوُل:  . 6
 .262 ص ،24 ج الرّسالة، مؤسّسة بيروت، البيان(، تفسيرطبری)جامع طبری،: ْهُل التَّْأِويلِ ا  بِن ْحِو الَِّذي قـُْلنا ِفي ٰذِلك  قال  

 نَّ ؛ ِل  ْهر  الط   ،ْقوىلتـَّ لِ  ، و  ْجس  الرِّ  ،وبِ نُ لذ  لِ  عار  اْست   ْقوى. و  التـَّ ْنها بِ ع   انو وِّ ص  تُ لِ  ، و  م  آثِ اْلم   م  لَّ س   و   ْیهِ ل  ع   ى اهللُ صلَّ  اهللِ  ولِ سُ ر   ْیتِ بـ   ْهلُ ا   ف   يُقارِ ل  ئ  لِ . 7
ي فِ  . و  رِ اهِ الط   ْوبِ الثَـّ ك    ون  صُ م   ي  قِ ها ن  ع  م   ْرضُ اْلعِ ، ف  ناتُ سَّ ح  ا اْلمُ م  ا   . و  ْرجاسِ اْل  بِ  هُ نُ د  ب   ثُ وَّ ل  تـ  ما يـ  ، ك  سُ نَّ د  ت  يـ   ها و  بِ  ثُ وَّ ل  تـ  يـ   حاتِ بَّ ق  ْلمُ لِ  فِ رِ ْقت  اْلمُ  ْرض  عِ 
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برای دارد.  بیت اند این آیه داللت بر معصوم بودن اهل هستند که ذیل این آیه گفتهسنّت  اهل

 :گویدکند و مینقل می اس حدیثی از پیغمبرعبّابنقول سیوطی از  ،المنثوردر تفسیر درّنمونه، 

را خواندند و  اهلُل ِلُیْذِهب  ع ْنُکُم الرِّْجس  ا ْهل  اْلبـ ْیِت و  يُط هِّر ُکْم ت ْطِهیراً  ِانَّما يُرِيدُ ی آیه پیغمبراکرم

بیت من از گناهان مطهّر و پاک و  این من و اهلبنابر 11:الذ نُوبِ   ِمن    ُمط هَُّرون    بـ ْیِتی  ف ا ن ا و  ا ْهلُ  :فرمودند

 معصوم هستیم. 

ی که در این آیه «جسرِ» اند، هایی در لغت قرآن نوشته که کتاب سنّیشناس  علمای بزرگ لغتاز نظر 

معنای عصمت به «رجس»این از  تطهیر پس .شودانحراف و پلیدی را شامل می انواعی  همه آمده،

آمده است:  ،ت استسنّ ق به اهلهای زیر که همگی متعلّدر کتابرجس مربوط به  طلبماست. 

                                                                                                                              

 بيروت، كشّاف، زمخشری،: هِ ْم بِ هُ ر  م  ا   ْم و  هُ ل   هُ ی  ضِ یما ر  ْم فِ هُ بُـ غِّ ر  يُـ  ، و  ْنهُ ْم ع  هاهُ ن   و   هِ بادِ عِ لِ  اهللُ  هُ ه  رِ ا ك  م  ع   ْلبابِ ي اْل  ولِ اُ  رُ فِّ نـ  ما يُـ  ةِ عار  ْستِ اْلِ  هِ هذِ 

 .215 ص ،1 ج العربي، دارالكتاب

ْیِت و  ا  ْجس  ِلُیْذِهب  ع ْنُكُم الرِّ »عالٰى: ت   هُ ْولُ قـ   و  .  8 عالى: ت   هُ ْولُ ق  فـ   ل  ح  اْلم   رُ ْطهُ ل ي   ْینًا و  ع   ولُ زُ ْد يـ  ق   ْجس  الرِّ  نَّ ا   ي  هِ  و   ة  یف  طِ ل   یهِ فِ  «ر ُكمْ يُط هِّ  ْهل  اْلبـ 
 ج العلمية، دارالكتب بيروت، تفسيركبير، فخررازی،: ةِ رام  اْلك   ع  ل  ْم خِ كُ س  ْلبِ ي يُـ ا   «مْ كُ ر  هِّ ط  يُ » و   وب  نُ الذ   مُ ْنكُ ع   ل  يِّ ز  ي يُـ ا   «ْجس  ِلُیْذِهب  ع ْنُكُم الرِّ »

 .353 ص ،22

 ْهل  ا  » ْكم  و  ِلٰذِلك  ع مَّم  اْلحُ  ئنافِ ْستِ ى اْلِ ل  ع   نَّ هِ ْهیِ نـ   و   نَّ هِ ْمرِ ِل   یل  ْعلِ تـ   و  هُ  ْم و  كُ ْرضِ عِ لِ  س  نِّ د  اْلمُ  ْنب  الذَّ  «ْجس  الرِّ  مُ ْنكُ ع   ب  ْذهِ یُ لِ  اهللُ  يدُ رِ ما يُ نَّ اِ » .9
 و   ؛ْنهاع   یرِ ْنقِ لتـَّ لِ  یرِ ْطهِ التَّ بِ  یح  ْرشِ التـَّ  و   ةِ ی  ْعصِ ْلم  لِ  ْجسِ الرِّ  ةُ عار  اْستِ  و   «یراً ْطهِ ت  »ي عاصِ اْلم   نِ ع   «ْم كُ ر  هِّ ط  يُ  و  » ْدحِ ْو اْلم  ا   داءِ ى النِّ ل  نصب ع   «ْیتِ اْلبـ  

نـ   و   ي  لِ ع   و   ة  م  فاطِ بِ  ْیتِ اْلبـ   ْهل  ا   ةِ یع  الشِّ  یصُ ْخصِ ت   هُ ع   اهللُ  ي  ضِ ما ر  ْیهِ ابـْ ْن مِ  ل  جَّ ر  مُ  ْرط  مِ  ْیهِ ل  ع   و   ة  ْدو  غ   ذات   ج  ر  خ   م  لَّ س   و   ْیهِ ل  ع   ى اهللُ لَّ ص   هُ نَّ ا   ي  وِ ما رُ ْم لِ نـْ
هُ ع   اهللُ  ي  ضِ ر   ْینُ س  اْلحُ  و   نُ س  اْلح   جاء   مَّ ثُ  یهِ فِ  هُ ل  ْدخ  ا  ف   ي  لِ ع   جاء   مَّ ثُ  یهِ ها فِ ل  ْدخ  ا  ْنها ف  ع   اهللُ  ي  ضِ ر   ةُ م  ْت فاطِ ت  ا  ف   س  ل  ج  ف   د  ْسو  ا   ْعر  ش    مَّ ثُ  یهِ ما فِ هُ ل  ْدخ  ا  ما ف  نـْ

ْم ل هِ بِ  یص  ْخصِ التَّ  نَّ ِل   یف  عِ ض   ةً جَّ ْم حُ هِ ْجماعِ اِ  ْونِ ك   ْم و  هِ تِ ْصم  لٰى عِ ع  ِلك  ذٰ بِ  جاجُ ْحتِ اْلِ  و   «ْیتِ اْلبـ   ْهل  ا   ْجس  الرِّ  مُ ْنكُ ع   ب  ْذهِ یُ لِ  اهللُ  يدُ رِ ما يُ نَّ اِ » قال  
رُ غ   ْیس  ل   هُ نَّ ا  ل  ْیتِ اْلبـ   ْهلِ ا  ْن م مِ هُ نَـّ ا  ي ضِ ْقت  يـ   يثُ دِ اْلح   ها و  ْعد  ما بـ   و   ةِ اْْلي   ْبل  ما قـ   بُ ناسِ يُ   ،7 ج دارالفكر، بيروت، تفسيربيضاوی، بيضاوی،: مْ هُ یـْ

 .127 ص

ْیِت و  ْهل  ا  نَّما يُرِيُد اهلُل ِلُیْذِهب  ع ْنُكُم الرِّْجس  اِ ».  10  و   ولِ سُ الرَّ  ْیتِ بـ   ْهل  ا  يا  ْحشاء  اْلف   و   وء  الس   مُ ْنكُ ع   ب  ْذهِ یُ لِ  اهللُ  يدُ رِ ما يُ نَّ اِ  «ُيط هِّر ُكْم ت ْطِهیراً  اْلبـ 
 مصر، تفسيرمراغي، مراغي،: يعاصِ اْلم   و   وبِ نُ الذ   ْربابِ ا  بِ  قُ ْعل  ي يـ  ذِ الَّ  ورِ جُ اْلفُ  و   ْسقِ اْلفِ  سِ ن  ن د  ْم مِ كُ ر  هِّ ط  يُ 

 .2 ص ،22 ج ،وأوالده الحلبي البابى مطبعةمصطفىوشركةمكتبة

 .646 ص ،6 ج دارالفكر، بيروت، درّالمنثور، سيوطي، .11
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 13اثیر،ابن ةهایالنّ 12،راغب اصفهانیاثر  ،لغت قرآن در جهان اسالمترین کتاب  معروف ،القرآن مفردات

15فیروزآبادی، المحیطقاموس 14ر،منظوابنعالّمه  العربلسان
 16،رازی[ الدّین ]زین صّحاحمختارال 

و ون بزرگ های لغت لغویّکتاب هاینها هم . و ... حُبیش تفلیسی القرآن وجوه 17فیّومی، المنیرمصباح

                                            

ا م  اِ : ه  ْوجُ ا   ةِ ع  ْربـ  ا  لٰى ع   ونُ كُ ي   ْجسُ الرِّ  و   «ْیطانِ الشَّ  لِ م  ْن ع  مِ  ْجس  رِ »عالٰى: ت   قال   .ْرجاس  ا   جال  رِ  و   ْجس  رِ  ل  جُ ر   قالُ ، يُ رُ ذِ اْلق   ءُ یْ الشَّ  ْجسُ ْجس: الرِّ رِ  .12
ـ و   ْقـلً ع   و   ْبعـاً ط   عـافُ ت   ة  ْیت ـاْلم   نَّ اِ ، فـ ةِ ْیت ـاْلم  ك    ك  ٰذلِ  لِّ ْن كُ ا مِ م  اِ  ، و  ْرعِ الشَّ  ةِ ه  ْن جِ ا مِ م  اِ  ، و  ْقلِ اْلع   ةِ ه  ْن جِ ا مِ م  اِ  ، و  ْبعِ الطَّ  ْیثُ ْن ح  مِ  ْن ِمـ ْجسُ الـرِّ  ، و  ْرعاً ش 
ى فِّ و  مـا يـُـ لَّ ُكـ  نَّ ِل   «ماهِ ْفعِ ْن نـ  مِ  رُ ْكبـ  ا  ما هُ ْثمُ اِ  و  »عالٰى: ت   هِ ْولِ ق  بِ  ه  بَّ نـ   ك  لٰى ٰذلِ ع   و   ْقلِ اْلع   ةِ ه  ْن جِ مِ  ْجس  رِ  ك  ٰذلِ  نَّ اِ  یل  قِ  ، و  رُ ْیسِ اْلم   و   ْمرُ اْلخ   ،ْرعِ الشَّ  ةِ ه  جِ 
ْم هِ وبِ لُـي قُـ ِفـ ين  ذِ ا الَـّمَّـا   و  »عـالٰى: ت   قـال   ،ْشـیاءِ اْل   حُ قْــب  ا   ْقـلِ اْلع  بِ  ْرك  الشِّـ نَّ اِ  ْیـثُ ْن ح  ِمـ ْجسـاً رِ  ين  رِ اْلكـافِ  ل  ع ـج   ، و  هُ ب ـن  ج  ت   ىِضـْقت  يـ   ْقـلُ اْلع  ف   هِ ْفِعـلـى نـ  ع   هُ ْثمُ اِ 

ــ ــقـ   و   «مْ هِ ْجِســلــى رِ اِ  ْجســاً ْم رِ تْـهُ زاد  فـ ـ ض  ر  م   دمشثث ، مفثثردات، اصثثفهاني، راغثثب «...:ون  لُــْعقِ ل يـ   ين  ذِ ى الَّــل ــع   ْجس  الــرِّ  لُ ْجع ــي   و  »عــالٰى: ت   هُ ْوُل

 .157 ص ،3 ج دارالنّشر/دارالقلم،

: ْفرِ اْلكُ  و   ةِ ْعن  لَّ ال و   ذابِ اْلع   و   یحِ بِ ْعِل اْلق  اْلفِ  و   رامِ اْلح   نِ ع   هِ ْد يـُع بـَُّر بِ ق   و   [ الرِّْجُس : اْلق ذ رُ سِ ج  النَّ  الرِّْجسِ  ن  مِ  ك  وُذ بِ عُ ا  ] یهِ )س( فِ  «رِْجس» .13
 .244 ص ،2 ج ةالعلمية،مكتب بيروت، النّهاية، اثير، ابن

ُر .  14  و   ةِ ْعن  اللَّ  و   ذابِ اْلع   و   یحِ بِ اْلق   ْعلِ اْلفِ  و   رامِ اْلح   نِ ع   هِ بِ  رُ بـَّ ع  ْد يُـ ق   و   رُ ذ  الرِّْجُس اْلق   ،ْجِس الن ْجسِ الرِّ  ن  مِ  ك  بِ  وذُ عُ ا   يثِ دِ ي اْلح  فِ  و  ... الرِّْجُس اْلق ذ 
 جاء   و   ْجزِ الرِّ ك    ذابُ اْلع   ْرآنِ ي اْلقُ الرِّْجُس فِ  و   ذابِ ى اْلع  ل  اِ ي دِّ ؤ  ي يُـ ذِ الَّ  لُ م  اْلع   و   ذابُ اْلع  ْجُز ف  ا الرِّ مَّ ا   يب و  ْهذِ التـَّ  ْجزِ الرِّ ك    ذابُ اْلع   الرِّْجسُ  و .ْفرِ اْلكُ 

 و   دُ س  اْل   یل  ما قِ ینًا ك  سِ  یُ االز   تِ ب  لِ قُ  ذابُ اْلع   و  هُ  و   ْجزِ ى الرِّ ْعنِ م  نا بِ هُ اه ْجسُ الرِّ  ور  ْنصُ و م  بُ ا   قال   ك  ذاب  ع   و   ْنِزْل علیهم رِْجس ك  ا   و   ْترِ اْلو   عاءِ ي دُ فِ 
 غتان و  ها لُ لَّ ع  ل   و   قال   ْجز  الرِّ  هِ ْولِ ق  لِ  ع  ضارِ مُ  و  هُ  و   بُ ض  اْلغ   و   قابُ اْلعِ  هُ نَّ اِ  «ون  لُ ْعقِ ل يـ   ين  ذِ ى الَّ ل  ْجع ُل الرِّْجس  ع  ي   و  »عالى ت   هِ ْولِ ي قـ  فِ  اءُ ر  اْلف   قال   و   .ْزدُ اْل  

ْأت ُم و   ْجسُ الرِّ  ،رِْجس   هُ نَّ اِ عالى ف  ت   هِ ْولِ ي قـ  فِ  ي  ْلبِ اْلك   اْبنُ  قال   ر  ما ل خ   قال   ْجس  الرِّ  اهللُ  لُ ْجع  ي   ك  ذلِ ك    د  جاهِ مُ  قال   اْلم   اهللُ  يدُ رِ ما يُ نَّ اِ » ر  ْعف  و ج  بُ ا   قال   یهِ فِ  یـْ
ا م  نَّ اِ » يزِ زِ اْلع   يلِ ْنزِ ي التـَّ فِ  و   ار  ف  ي كُ ا   ن ِجُسون   ر ِجُسون   ى  ماعِ نا ج  رَّ بِ م   ي  ْعرابِ اْل   اْبنُ  ك  الشَّ  لُ جُ الرَّ  قال   «مْ ُيط هِّر كُ  و   ْیتِ ْهل  اْلبـ  ا  الرِّْجس   مُ ْنكُ ع   ب  ْذهِ یُ لِ 

 اهللُ  غ  بال  ف   ل  م  ْن ع  مِ  ر  ْقذِ ما اْستُـ  لِّ كُ لِ  اْسم   ةِ غ  ي الل  الرِّْجُس فِ  جاجُ الز   قال   «وهُ بُ نِ اْجت  ف   ْیطانِ الشَّ  لِ م  ْن ع  ْزلُم رِْجس  مِ اْل   ْنصاُب و  اْل   و   رُ ْیسِ اْلم   و   ْمرُ اْلخ  
أ نَّ ك  ف   ْوتِ الصَّ  ةِ دَّ شِ  ْتحِ اْلف  الرَّْجُس بِ  یحًا و  بِ ًل ق  م  ذا ع ِمل  ع  اِ ر ِجس  يـ ْرج ُس  ر ج سًا و   لُ جُ ر ُجس  الرَّ  قالُ يُ  اها رِْجسًا و  م  س   و   ْشیاءِ اْل   هِ هذِ  مِّ ي ذ  عالى فِ ت  

 .17 ص ،6 ج دارصادر، بيروت، العرب، لسان منظور، ابن: ْبحِ ي اْلقُ فِ  عُ فِ ْرت  يـ   و   هُ ْكرُ ذِ  حُ ْقب  ي يـ  ذِ الَّ  لُ م  ْجس  اْلع  الرَّ 

ُر و  ْسرِ اْلك  ْجُس بِ الرِّ  و  .  15 ْأث ُم و   یُم و  اْلجِ  رُ ْكس  تُ  و   اءُ الر   حُ ْفت  تُـ  ُيح رَُّك و   : اْلق ذ  ِل و   ن  ا اْستُـْقِذر  مِ ل  م  كُ  اْلم  ُل اْلُمؤ دِّ  اْلع م  الشَّك   ذاِب و  ى اْلع  ل  اِ ي اْلع م 
 .275 ص ،3 ج ؤسّسةالرّسالة،م بيروت، المحيط، قاموس فيروزآبادی،: اْلغ ض بُ  اْلِعقاُب و   و  

 ع  ضارِ مُ  و  هُ  و   بُ ض  اْلغ   و   قابُ اْلعِ  هُ نَّ اِ  «ون  لُ ْعقِ ل يـ   ين  ذِ ى الَّ ل  ع   ْجس  الرِّ  لُ ْجع  ي   و  » عالىٰ ت   هِ ْولِ ي قـ  فِ  ر اءُ اْلف   قال   و   رُ ذ  ْجس[ ر ج س: الرِّْجُس اْلق  ]رِ . 16
 .262 ص ،3 ج ناشرون، ةلبنانمكتب بيروت، مختارالصّحاح، رازی، الدّين زين: ْجز  الرِّ  هِ ْولِ ق  لِ 

ـ ل  ُكـ و   ي  اْلفارابِ  قال   رُ ذ  اْلق   «الرِّْجسُ » النتن و   ]ر ج س[ الرِّْجُس: . 17 " و   و  ُهـفـ   رُ ْقذ  ْسـتـ  يُ  ْيء  ش  ي ِفـ قـال   ، و  سُ ج  "الـرِّْجُس" الـنَّ  اشُ ق ـالنـَّ  قـال   "رِْجـس 
 ونُ ُكـْد ي  ق ـذا فـ  ٰهـ لـىٰ ع   و   ْنسـانِ اْلِ  نِ د  ْن بـ ِمـ جُ اْلخارِ  رُ ذ  ُس" اْلق  : "النَّج  ي  رِ ْزه  اْل   قال   ْعنى، و  م  ما بِ وهُ لُ ع  ي ج  ا   ةُ جاس  النَّ  "الرَّجاس ُة" و  وا ما قالُ بَّ رُ  : و  عِ اْلبارِ 
 ص ،3 ج المكتبةالعلميّثة،  بيثروت،  المنيثر،  مصباح فيّومي،: ةِ جاس  النَّ  ْیرِ ْعنى غ  م  بِ  ْجسُ الرِّ  و   رُ ذ  اْلق   ونُ كُ ْد ي  ق   ْعنى و  م  بِ  ةُ جاس  النَّ  و   رُ ذ  الق   و   ْجسُ الرِّ 

231. 



 

 11 

انواع انحراف و پلیدی را شامل ی  همهند رجسی که در این آیه آمده، اهکه گفت استی سنّی برجسته

 دارد.  بیت این آیه داللت بر معصوم بودن اهل ،سنّت اهلبراساس آثار  لذا .شودمی

این سؤال  پیچیدگی چه کسانی هستند؟ بیت مقصود از اهلشود که این سؤال مطرح می ،حال

 ،چهار و سیی  تا آیه هشت و بیست ی از آیه .مشود که آیات قبل و بعد این آیه را بخوانیزیاد می وقتی

ا النَِّبی   است: تمام آیات در مورد زنان پیامبر ْنیا و  زين ت ها  يا ا يـ ه  یاة  الد  ُقْل ِل ْزواِجك  ِاْن ُكْنُتنَّ تُِرْدن  اْلح 

طلب  به همسرانت بگو اگر شما دنیاطلب و تجمّل !ای پیامبر 18:یلً س رِّْحُكنَّ س راحًا ج مِ فـ ت عال ْین  اُم تـِّْعُكنَّ و  اُ 

و طالق بگیرید و دنبال کارتان  دریافت کنیدخوبی و خوشی تان را از پیغمبر به بیایید مهریه ،هستید

ار   .تواند زندگی اشرافی برای خودش درست کندبروید. پیامبر نمی و  ِاْن ُكْنُتنَّ تُِرْدن  اهلل  و  ر ُسول ُه و  الد 

طالب خدا و رسول خدا و  ،امّا اگر شما همسران پیامبر 19:یماً اْْلِخر ة  ف ِانَّ اهلل  ا ع دَّ ِلْلُمْحِسناِت ِمْنُكنَّ ا ْجراً ع ظِ 

اجر عظیمی  ،کار باشندبدانید که خدا برای آن گروه از شما زنان پیامبر که نیکو ،ی آخرت هستیدخانه

یـِّن ة  ُيضاع ْف ل ها اْلع ذاُب ِضْعف ْیِن و  كان  ذٰ  اء  النَِّبیِّ يا ِنسدر نظر گرفته است.  ِلك  ع ل ى م ْن ي ْأِت ِمْنُكنَّ ِبفاِحش ة  ُمبـ 

ای بیّنهمی که عمل زشت آشکار و فاحشهرا یک از شما  هرخدا  !ای همسران پیغمبر 20:یراً  ي سِ اهللِ 

 و  و  م ْن يـ ْقُنْت ِمْنُكنَِّ هللِ  .کار برای خدا ساده است کند و اینعذاب میو برابر زنان معمولی د ،مرتکب شود

به  ،شما زنان پیغمبرمیان از ما امّا   21:يماً ْعت ْدنا ل ها ِرْزقًا ك رِ ا م رَّتـ ْیِن و  ا  ْجر ها ا  ر ُسوِلِه و  تـ ْعم ْل صاِلحًا نـُْؤِته

دهیم و اجر می دو برابر زنان معمولی ،سول باشد و عمل صالح انجام دهدخدا و ر که مطیعشخصی 

ا  يا ِنس .ایمای برای او تدارک دیدهرزق کریمانه ِن اتَـّق ْیُتنَّ ف ل ت ْخض ْعن  بِاْلق ْوِل اِء اِ ح د  ِمن  النِّساء  النَِّبیِّ ل ْسُتنَّ ك 

                                            

 .25 ی آيه احزاب، ی سوره .18

 .21 ی هآي احزاب، ی سوره .19

 .14 ی هآي احزاب، ی سوره .20

 .13 ی هآي احزاب، ی سوره .21
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هیچ زنی در  ،اگر تقوا پیشه کنید !ای همسران پیغمبر 22:قـُْلن  قـ ْوًل م ْعُروفاً  ض  و  قـ ْلِبِه م ر    ِذی ِفیفـ ی ْطم ع  الَّ 

مش و ناز و ادا پس در صحبت کردن با مردان نامحرم با نر پای شما نخواهد رسید. ظمت مقام بهع

بـُُیوِتُكنَّ   و  قـ ْرن  ِفی .به شما طمع کند و سخن نیکو بگویید ،در قلبش مرض استکه  یکس تاحرف نزنید 

هایتان قرار و آرام بگیرید؛ مثل زنان در خانه !ای همسران پیغمبر : ولىٰ اِهِلیَِّة اْلُ و  ل تـ بـ رَّْجن  تـ بـ ر ج  اْلج

اة  و  ا ِطْعن  ین  الزَّكِقْمن  الصَّلة  و  آتِ و  ا   .ت نخستین از خانه بیرون نروید و خودنمایی نکنیدی جاهلیّدوره

 لُِیْذِهب  ا يُريُد اهللُ نَّماِ  .پا دارید و زکات بپردازید و از خدا و رسول خدا اطاعت کنیدهو نماز ب :ول هُ و  ر سُ  اهلل  

از  راهرگونه پلیدی ی است که شائبههرآینه خدا اراده کرده  23:اً یر ْهل  اْلبـ ْیِت و  يُط هِّر ُكْم ت ْطهِ لرِّْجس  ا  ع ْنُكُم ا

اِت اهلِل و  بـُُیوِتُكنَّ ِمْن آي  ِفی  و  اذُْكْرن  ما يـُْتلىٰ طور مطلق پاک قرار دهد.  هرا بنفی کند و شما بیت  شما اهل

ِة ِانَّ اهلل   بِ  كان  ل طِ اْلِحْكم  24:یراً یفًا خ 
ی شما که در خانهرا آنچه از آیات خدا و حکمت  !ای همسران پیغمبر 

 که هرآینه خدا لطیف و خبیر است. ؛یاد داشته باشیدبه ،شودتالوت می

ی بعدی هم در مورد زنان است. آیه در مورد زنان پیغمبری تطهیر[  ]از آیهتمام آیات قبل 

م باید بگویی بیت چه کسانی هستند؟ قاعدتاً مقصود از اهلدر این میان، است. پس  پیغمبر

 گوید مقصود زنان پیغمبرند. دو دلیل داریم که میهست زنان پیغمبر ،بیت مقصود از اهل

 باشد.  نیستند؛ ولو آیات قبل و بعد در مورد زنان پیغمبر

بیت  ند که این آیه دلیل بر معصوم بودن اهلاهی گفتون بزرگ سنّی مفسّرین و لغویّهمه دلیل اوّل:

طلب و  دنیادر مورد یک معصوم گفت؟ که اگر  ی را که در آیات قبل و بعد بود،شود مطالبآیا می .است

ای ی بیّنهو طالق بگیرید و بروید. هر یک از شما که فاحشهکنید تان را دریافت مهریه ،تجمّل طلبید

                                            

 .12 ی هآي احزاب، ی سوره .22

 .11 ی هآي احزاب، ی سوره .23

 .17 ی آيه احزاب، ی سوره. 24
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با ناز و ادا  ،کند. در حرف زدن با مردان نامحرمخدا دو برابر زنان معمولی عذابش می ،مرتکب شود

 .گری نکنیدنمایی و جلوهخود ،مثل زنان دوران جاهلیّت نخستین ه به شما طمع کنند؛کحرف نزنید 

 دهد که همسران پیامبرخوبی نشان میهتوان زد؟ این آیات بها را نسبت به معصوم میاین حرف

 به همسران پیغمبر ی تطهیر راجعی تطهیر دلیل بر عصمت است، آیهمعصوم نیستند و اگر آیه

  !ها یعنی چه؟این حرف ،نیست؛ چون اگر معصوم بودند

های زیادی از قرآن وجود جادر این آیات نیامده است؛ تنها  معصوم نبودن زنان پیغمبراشاره به 

را  بدجنس و موذی بودند و پیامبر یافراد دهد بعضی از همسران پیغمبردارد که نشان می

اا ا  ياین آیه است: اش کردند. نمونهمی تاذیّشدّت به ات  م ْرض  لَّ اهلُل ل ك  تـ ْبت ِغیا ا ح  م  ُتح رِّمُ   ِلم    النَِّبی   يـ ه 

25:یم   غ ُفور  ر حِ ِجك  و  اهللُ ْزواا  
بر  ،چرا برای رضایت همسرانت چیزی را که خدا بر تو حالل کرد !ای پیامبر 

 اندختر ،عایشه و حفصه ،ماجرا چیست؟ دو نفر از همسران پیامبر کنی؟خویشتن حرام می

بیرون منزل چیزی میل  کنند. یک روز پیامبر تاذیّرا  ابوبکر و عمر قرار گذاشتند پیامبر

که وارد خانه  . پیغمبرنقل شده استمیوه یا سبزی  ،عسل مثل یمختلف هایکرده بودند. چیز

 دهد!دهانتان چه بوی بدی می !اهللیا رسول !این دو نفر شروع کردند به بازی درآوردن که اَه اَه ،شدند

آورند؛ امّا لطافت روح دهد و اینها بازی در میعسل بوی بدی نمیدانند که هم می پیغمبر

قدر آزار  بویش شما را این ،ماهراستی چیزی که من خورداگر به :ایشان فرمودند !را ببینید پیامبر

چرا به !ای پیغمبرکه آیه نازل شد در این هنگام،  دهم تا آخر عمر دیگر آن را نخورم.دهد، قول میمی

-کنی؟ این نشان میبر خویش حرام می ،حالل کرده بر توایت همسرانت چیزی را که خدا خاطر رض

در آن قضیّه، که  افشای راز پیامبرماجرای یا  معصوم بودند؟! ن پیامبردهد که همسرا

                                            

  .3 یآيه تحريم، یسوره . 25
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ی تطهیر که آیهبر ایناوّلین دلیل بنابراین،  26را تهدید به عذاب دوزخ کرد. خداوند زنان پیغمبر

نشان  واست های آنهاست که در قرآن هم آمده ، عملکردباشد به زنان پیغمبر تواند راجعنمی

 نها معصوم نبودند.آدهد می

ی صیغه بعد این آیه بهی آیهدلیل دوم که خیلی واضح و روشن است این است که تمام آیات قبل و 

،اِ مؤنّث آمده است.  ، م ْن يـ ْقُنْت ِمْنُكنَّ  ِمْنُكنَّ، ْن ُكْنُتنَّ، تُِرْدن ، ِمْنُكنَّ،اِ س رِّْحُكنَّ، اُ  ْعُكنَّ،م تـِّ اُ  ْن ُكْنُتنَّ، تُِرْدن ، فـ ت عال ْین 

، قـ ْرن ، ،ت ْخض ْعن  ف ل ِن اتَـّق ْیُتنَّ، اِ ْجر ها، ل ْسُتنَّ، ا   ، نـُْؤِتها،تـ ْعم ْل صاِلحاً  ،   ِفی قـُْلن  ،ا  بـُُیوِتُكنَّ، تـ بـ رَّْجن  ،آتِ  ِقْمن   .ِطْعن  ا   ین 

 27بـُُیوِتُكنَّ   ِفی  و  اذُْكْرن ،ی بعدی هم:  آیه مؤنّث است. اینها آیات قبلی؛ی جمع  صیغهاینها به تمام  !ببینید

ی جمع مذکّر صیغه  لُِیْذِهب  ع ْنُكمُ اهللُ  يدُ نَّما يُرِ اِ  چیست؟ ی تطهیرامّا آیه ی جمع مؤنّث است؛ صیغه اًتمام

بودند، باید آیه  اگر مقصود از این آیه همسران پیغمبر ی جمع مذکّر است. صیغه و  يُط هِّر ُكمْ  است؛

طور نیست که این در حالی. ِانَّما يُريُد اهلُل لُِیْذِهب  ع ْنُكنَّ الرِّْجس  ا ْهل  اْلبـ ْیِت و  يُط هِّر ُكنَّ ت ْطِهیراً بود:  میطور این

دهد که مقصود این آیه همسران خوبی نشان میبهاین  وی جمع مذکّر آمده است صیغه و آیه به

 پس مقصود چه کسانی هستند؟  .نیست پیامبر

                                            

رَّ  ِاذْ  و   :7 و 1 آيات تحريم، یسوره. 26 دِ  ْزواِجهِ ا   بـ ْعضِ  ِالىٰ  النَِّبی   ا س  ا يثاً ح  ل م  بَّأ   فـ  هِ  تْ نـ  ر هُ  و   ِب هِ  اهللُ  ا ْظه   ع نْ  ا ْعر ض   و   بـ ْعض هُ  ع رَّف   ع ل ْی

ا بـ ْعض   ل م  بَّأ   فـ  هِ  هانـ  ب أ   م نْ  ال تْ ق ِب بَّأ ِنی   ال  ق ذاهٰ  ك  ا نـْ بِ  یمُ اْلع لِ  نـ  ُتوب نْ اِ  ؛یرُ اْلخ  ق دْ  اهللِ  ِال ى اتـ  ر  نْ اِ  و   اقـُُلوُبُكم ص غ تْ  فـ  هِ  ات ظاه   ُهو   اهلل   نَّ ف اِ  ع ل ْی

ُمْؤِمنِ  صاِلحُ  و   يلُ ِجْبرِ  و   م ْولهُ  ةُ  و   ین  اْل  آن وى كه همين و گفت، نهانى سخنى همسرانش از يكى با رپيامب چون و :یر  ظ هِ  ِلك  ذٰ  بـ ْعد   اْلم لِئك 

 نمود. اعراض ]ديگر[ بخشى از و كرد اظهار را آن از بخشى ]پيامبر[ گردانيد مطّلع آن بر را ]پيامبر[ خدا و داد گزارش ديگر[ زن ]به را

 اگر «است. داده خبر آگاه داناى آن مرا» گفت: «داده؟ خبر تو به را اين كسى چه» گفت: وى داد، خبر [ ]زن آن به را [ ]مطلب چون پس

 در كنيد، كمك يكديگر به او عليه اگر و است. كرده پيدا انحراف دلهايتان واقعاً [، است ]بهتر كنيد توبه خدا درگاه به [ زن دو ]شما

 بود. خواهند ]او[ پشتيبان [ ]هم تگانفرش اين، از گذشته و اُويند[ ياور ]نيز مؤمنان صالح و جبرئيل و اوست، سرپرست خود خدا حقيقت،

 احزاب. یسوره 17-25 آيات از هاييبخش.  27
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 از پیامبرمتعددی کنم. علمای سنّی کتب حدیث های علمای سنّی نقل میاز معتبرترین کتاب

آنها  صحیح و به مجموع هاآنیک از  هربه  و ،دانندتر میدارند؛ امّا بین آنها شش تا را از همه برجسته

صحیح دانند که را از چهار تای دیگر برتر می دو کتاب ،این شش کتاب در بین .گویندمیه صحاح ستّ

البتّه این حدیث در  ؛کنماست. حدیث را از صحیح مسلم نیشابوری نقل می صحیح مسلمو  بخاری

من شما را در د: وفرممی پیغمبراکرم :ارقم گفتها آمده است. زیدبنسنّیاز  یدهای متعدّکتاب

 :ارقم پرسیدندکنم که برای خدا حقّ آنها را رعایت کنید. اصحاب از زیدبنبیتم سفارش می مورد اهل

همسر پس از طالق  ؛خیر :دارقم پاسخ داتش همسران او بودند؟ زیدبنبی از اهل آیا مقصود پیامبر

 که غیرقابل قطع و ی وجود داردیویژگی ،ی تطهیرکه در آیه در حالی ؛شوداش با شوهر قطع میرابطه

 نیستند؛ همسران پیغمبرآمده است، ی تطهیر بیتی که در آیه دائمی و ثابت است. مقصود از اهل

 28که صدقه به آنها حرام است.و کسانی هستند  نسل پیغمبر

است. حاکم نیشابوری عالم بسیار بزرگ سنّی است که  حاکم نیشابوری مستدرککتاب حدیث دوم از  

یک از این دو نقل و احادیث بسیار معتبری که در هیچ صحیح بخاری و صحیح مسلم را بررسی کرده

این  ،حیحین گذاشته است. در این کتابالصّدرآورده و اسمش را مستدرک یشکل کتابنشده را به

بعد از  ی پیامبرسلمه یکی از همسران بسیار شایستهسلمه نقل شده است. امّحدیث از امّ

زنانی که  ،در بین زنان پیغمبرگوییم شایسته، به این دلیل است که اینکه می بود. یجهخد

                                            

ی ان  ا  ح دَّث ِني . 28 ْثنا …بُو ح  ِطیًبا ِفینا يـ ْوًما س لَّم  و   ع ل ْیهِ  اهللُ  ص لَّى اهللِ  ر ُسولُ  قام  : قال   ثُمَّ  … ،و  س لَّم   ع ل ْیهِ  اهللُ  ص لَّى اهللِ  ر ُسولِ  ِمنْ  س ِمْعت   ما ز ْيدُ  يا ح دِّ  خ 
ْهُل بـ ْیِتِه؟ ي ا ا  م ْن  ف قال  ل ُه ُحص ْین : و  « ْهِل بـ ْیِتيا  ذ كِّرُُكُم اهلل  ِفي اُ ْهِل بـ ْیِتي، ا  ذ كِّرُُكُم اهلل  ِفي اُ ْهِل بـ ْیِتي، ا   ِفي اهلل   اُذ كِّرُُكمُ  بـ ْیِتي و  ا ْهلُ » : قال   ثُمَّ  …
: ِنساُؤُه ِمْن ا  ُؤُه ِمْن ل ْیس  ِنساا  ز ْيُد  : و   ْهلُ ا  ٰلِكْن  ْهِل بـ ْیِتِه، و  ا  ْهِل بـ ْیِتِه؟ قال  ُه، قال  ق ة  بـ ْعد  : ُهْم آُل ع ِلي  و   بـ ْیِتِه م ْن ُحِرم  الصَّد  آُل  م ْن ُهْم؟ قال 

، و   ْعف ر ، و   ع ِقیل  : ُكل  ٰهُؤلءِ  آُل ج  ق ة ؟  آُل ع ب اس  قال  : نـ ع مْ ُحرِم  الصَّد   ؛3521 ص ،7 ج ،العربي راثالتّ حياءادار بيروت، صحيح،مسلم،  :قال 

 ص ،7 ج للنشروالتوزيع، دارالمغني عربستان، سنن، دارمي، ؛124 ص ،2 ج كبری، سنن نسائي، ؛166 ص ،7 ج د،مسن حنبل، احمدبن

 .351 ص ،2 ج راني،للطبالكبيرمعجم شامي،اللخمي و 673 ص ،31 ج كنزالعمّال، هندی،متقي ؛2414
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ِانَّما يُريُد اهللُ لُِیْذِهب  ی آیه :گویدسلمه می. امّندکردند و مطیع نبودند هم وجود داشتت میحضرت را اذیّ

ی من نازل شد که ایشان در حجره پیامبر ربزمانی  29اً ع ْنُكُم الرِّْجس  ا ْهل  اْلبـ ْیِت و  يُط هِّر ُكْم ت ْطِهیر 

بودند. حضرت دستور دادند که بگویید علی، فاطمه، حسن و حسین بیایند. آنها را صدا زدند و آمدند. 

آنها را دور خود جمع کرد و دست مبارک را رو به آسمان بلند کرد و به خدا عرضه  پیامبر

یا  م:عرض کردگوید من میسلمه بیت من اینها هستند. امّ اهل !خدایا : ْیِتی  بـ    ُؤلِء ا ْهلُ هٰ   ُهمَّ الل ٰ  داشت:

ای هستی؛ امّا تو زن بسیار خوب و شایسته ،سلمهفرمودند: امّ پیامبر اهلل من نیستم؟رسول

دقت کردید؟ حدیث در معتبرترین  30تو نیستی و این چهار نفر هستند. ،بیتی که در این آیه آمده اهل

فرمودند:  پیغمبرگوید:  است؛ که می سنّت و از زبان یکی از همسران پیغمبر اهلکتاب 

 .بیت اینها هستند: علی، فاطمه، حسن و حسین نخیر؛ تو نیستی. مقصود از اهل

ها همه مرید احمد حنبل نقل شده است. حنبلی ،تسنّ سومین حدیث از یکی از چهار رهبر بزرگ اهل

احادیثی که با و نوشته مسند نام به احمد حنبل کتابی در حدیث پیغمبرو مقلّد او هستند. امام 

نقل  گونه مسند احمد ایندر این حدیث در این کتاب موجود است.  ،نقل کرده سند از پیامبر

  ْهل ك  و  ْأُمْر ا   :نازل شد طه به پیغمبر یسوره دوم و سی صدو ی شده است: از روزی که آیه

31:بِالصَّلةِ 
خواستند به مسجد بروند می هر بار که پیامبر ،اهل خود را به نماز امر کن !پیغمبرای  

و  ندایستادمیشد، که به مسجد باز میی حضرت علی و فاطمه خانه درِمقابل بخوانند،  و نماز جماعت

                                            

 .11 یآيه احزاب، یسوره. 29

 ص ،2 ج ،الحلبي البابي مصطفى مطبعة و مكتبة شركة مصر، سنن، ترمذی، ؛224 ص ،5 ج حيحين،الصّعليمستدرک نيشابوری،حاكم. 30

ْت: ها قال  نَّ ا  ْنها، ع   اهللُ  ي  ضِ ر   ة  م  ل  س   مِّ اُ ْن ، ع  سار  ي   ْبنِ  طاءِ ْن ع  ع  ...وب  ْعقُ يـ   ْبنِ  دِ مَّ ح  مُ  اسِ ب  و اْلع  بُ ا  نا ث  دَّ ح   :132 ص ،32 ج د،مسن ،يعلي ابي و 661

 و   ة  م  فاطِ  و   ي  لِ لى ع  اِ  م  لَّ س   و   ْیهِ ل  ع   ى اهللُ صلَّ  اهللِ  ولُ سُ ر   ل  ْرس  ا  ْت: ف  قال   «ْیتِ اْلبـ   ْهل  ا   ْجس  الرِّ  مُ ْنكُ ع   ب  ْذهِ یُ لِ  اهللُ  يدُ رِ ما يُ نَّ اِ » :ةُ اْْلي   هِ ْت هذِ ل  ز  ي نـ  ْیتِ ي بـ  فِ 
هُ ع   اهللُ  ي  ضِ ر   ْینِ س  اْلحُ  و   نِ س  اْلح    ك  نَّ اِ : »؟ قال  ْیتِ اْلبـ   ْهلِ ا  ْن ا مِ ن  ا  ، ما اهللِ  ول  سُ : يا ر  ة  م  ل  س   م  اُ ْت قال  « يْیتِ بـ   ْهلُ ا   لءِ ؤُ هٰ  مَّ هُ لل ٰ ا  : »قال  ف   ین  عِ ْجم  ا   مْ نـْ

ر  ي خ  ْهلِ ا    .«ق  ح  ا  ي ْهلِ ا   مَّ هُ لل ٰ ا  ي ْیتِ بـ   ْهلُ ا   لءِ ؤُ هٰ  و   یـْ

 .312 یآيه طه، یسوره. 31
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ةِ  :ندفرمودمی ! نماز !نماز ت!بیت نبوّ سالم بر شما ای اهل الصَّلة ! !الصَّلة   !السَّلُم ع ل ْیُكْم يا ا ْهل  بـ ْیِت الن بُـوَّ

چون  33.«32ت ْطِهیراً ِانَّما يُريُد اهللُ لُِیْذِهب  ع ْنُكُم الرِّْجس  ا ْهل  اْلبـ ْیِت و  يُط هِّر ُكْم » خواندند: این آیه را میو سپس 

 این پیامبربنابر .دستور داده بود که اهل خودت را به نماز امر کنی طه  از سورهشده ی ذکر  آیه

که مقصود از  ندهر روز چند بار جلوی چشم همه به همه نشان داد اناز روز نزول این آیه تا روز مرگش

 .حسن و حسین ،فاطمه ،یعنی علی ؛اهل این خانه هستنداست، بیت که در این آیه آمده  اهل

با این بیت است.  بودن اهلت، مفسّرین و لغویّون ایشان گفتند این آیه دلیل بر معصوم سنّ علمای اهل

 ،علی ،بیت مقصود از اهلکه روشن شد  ،نقل کردمسنّت  از معتبرترین منابع اهلکه  هم سه حدیث

 بعد از پیغمبرهستند که شود که اینها میاین بنابراین نتیجه  ؛هستند فاطمه و حسنین

. فهمی کامل، سالم و ناب نه توأم با خطا واست ناقص  نه ؛معصومند و فهمشان از دین معصومانه است

پس مرجع فهم دین بعد از  در تبیین دین هم بیانی معصومانه است؛ از دین دارند و بیانشان

اثبات شد، پس فهمشان از دین خطاناپذیر و  بیت چون عصمت اهل. اینها هستند اهلل رسول

سخنانشان  ،در نتیجه ل نقص است؛قابغیرقابل نقص است و بیانشان از دین هم خطاناپذیر و غیر

 هستند. اهللعین خود رسول یّت دارد و بعد از مرگ پیامبرحجّ

 

  تسنّ احادیث اهل :دلیل روایی

                                            

 .11 یآيه احزاب، یسوره. 32

 شيبة، ابي ابن ؛676 ص ،31 ج كنزالعمّال، هندی، متّقي ؛717 ص ،23 ج مؤسّسةالرّسالة، بيروت، مسند، حنبل،احمدبن. 33

ا نَّ الرَُّسول  ص لَّى اهلُل ع ل ْیِه و  س لَّم    مالِكٍ: بْنِ نَسِاَ عَنْ زَيْدٍ، بْنُ عَلِيُّ خْبَرَنااَ حَمّادٌ، حَدَّثَنا عَفّانُ، حَدَّثَنا :322 ص ،32 ج شيبة، ابي ابن مصنف

ِانَّما يُرِيُد اهلُل لُِیْذِهب  ع ْنُكْم الرِّْجس  ا ْهل  اْلبـ ْیِت و  »اْلبـ ْیِت! كان  ي ُمر  بِباِب فاِطم ة  ِستَّة  ا ْشُهر  ِاذا خ ر ج  ِالى ص لِة اْلف ْجِر يـ ُقوُل: الصَّلة  يا ا ْهل  
  «.ُيط هِّر ُكْم ت ْطِهیًرا
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را احادیث اند. این نقل کرده سنّت از پیامبر دلیل شیعه، احادیثی است که اهل مّا سومینا و 

لین حدیث . اوّمدقّت کنیآنها های استداللی نکتهدر خواهم فقط می ؛ منتهادانیم ایم و میهمه شنیده

و    ع زَّ و  ج لَّ الثَـّق ل ْیِن ِكتاب  اهللِ   ِفیُكمُ   اِرك  ت  ِانِّیفرمودند:  حدیث ثقلین است. پیامبر ،کنمکه اشاره می

ر ِتی ا ْهل  بـ ْیِتی ت  ا يـ ْفت رِق  ل نْ  ِانَـُّهما و  ِبِهما ل ْن ت ِضل وا بـ ْعِدی ا ب دًا   ت م سَّْكُتمْ   ما ِانْ  ِعتـْ من از  34: اْلح ْوض    ع ل یَّ ا ي ِرد  ىٰ ح 

دیگری و گذارم؛ یکی کتاب خدا میجا بهرا بین شما  سنگگرانروم و دو چیز گرانبها و بین شما می

هرگز بعد از من به ضاللت و  ،تا زمانی که شما به این دو با هم متوسّل شوید .بیتم عترت و اهل

فردای قیامت اینکه شوند تا بیتم هرگز از هم جدا نمی یعنی قرآن و اهل ،و این دو ؛افتیدگمراهی نمی

 نزد من برگردند.  بهشت به در کنار حوض کوثرِ

 ت چقدر است؟سنّ اعتبار این حدیث از نظر علمای اهل

 35نواراال اتقعبکتاب عظیمی بنام  حسین هندی میرحامدنام عالم بزرگ شیعی در هندوستان بهیک 

 دویستبرای حدیث ثقلین از بیش از  ،در این کتاباو  .دات بسیار زیادی داردمجلّ کهاست نوشته 

تر  جالب اند.نقل کرده ی سند نقل کرده است که حدیث را از پیغمبردانشمندان سنّاز کتاب 

العظمی بروجردی در ایران مرجع تقلید اهللقبل، وقتی مرحوم آیت چند سالو پنجاهحدود  :اینجاست

                                            

 ئي،نسا ؛364 ص ،1 ج العلميّة، دارالكتب بيروت، الصّحيحين، علي مستدرک نيشابوری، حاكم از: عبارتند سنّتاهل منابع از برخي .17

 مصر، سنن، ترمذی، ؛32 ص ،1 ج الكتب، عالم بيروت، مسند، حنبل،احمدبن ؛23 ص ،2 ج العلميّة، دارالكتب بيروت، كبری، سنن

 ،عاصم ابي ابن ؛721 ص ،24 ج ،العشرة للكتب جامع مسندموضوعي عبدالجبّار، ؛661 ص ،2 ج ،الحلبي البابي مصطفى مطبعة و مكتبة شركة

  .2236 ص ،2 ج الشّريعه، كتاب بغدادی،آجری و 671 ص ،2 ج االسالمي، مكتب بيروت، السنة،

 نوری،محدّث ؛311 ص ،3 ج احتجاج، علي،احمدبن طبرسي، ؛17 ص ،22 ج الشّيعه،وسائل حرّعاملي، از: عبارتند شيعه منابع برخي

 ؛344 ص ،2 ج بحاراالنوار، مجلسي، ؛211 ص ،3 ج ارشاد، مفيد، ؛322 ص ،2 ج امالي، طوسي، ؛222 ص ،2 ج الوسائل،مستدرک

 .731 ص ،3 ج بصائرالدّرجات، صفّار، و 244 ص ،3 ج سفينةالبحار، قمي،محدّث ؛71 ص غيبة، نعماني،

 اصفهان، چا:بي ،24 ج رضاموالنابروجردی، غالم تحقي  امامةاالئمّةاالطهار،االنوارفيعبقات ميرحامدحسين، كنتوری،.  35

 .3121 مخطوطات، نفايس
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نام شیخ محمود شلتوت بود. او رئیس دانشگاه االزهر و سنّت مصر فقیهی سنّی به بود، مفتی اعظم اهل

القدری بود؛ فرد بسیار شجاع و منصفی هم بود. این عالم سنّی فتوای عجیبی ت بسیار عظیمشخصیّ

توانند به فقه می ،فقه چهار امام سنّی عمل کنند هتوانند بها عالوه بر اینکه میو گفت: سنّیداد 

موقع  سنّت مثل بمب ترکید. آن ی اهلاین فتوا در جامعه 36شیعه هم عمل کنند.فقه یعنی  ،جعفری

، عنوان تشکّر از شیخ شلتوتبهعظمی بروجردی ال اهللکه آیتیاد دارم و بهپنج ساله بودم چهارمن 

تقی قمی که حدوداً پانزده سال پیش از این فتوا، عالّمه شیخ محمّد .فرستادهیأتی را از ایران به قاهره 

تشکیالتی ایجاد در مصر  ،ی دیگری از علمای سنّی و شیعهبا همکاری شیخ شلتوت و عدّه ،ایرانی بود

تشکیالت ی نزدیکی بین مذاهب اسالمی. یعنی خانه ؛"ةاالسالمیّالتّقریب بین المذاهب  دار"نام کرد به

 ییکی از آثار .های جالبی منتشر کردها و جزوهکتابو  التّقریب کارهای تحقیقی خوبی انجام داد دار

منتشر  هجری قمری 1374سال مطابق با هجری شمسی  1334در سال که توسط این تشکیالت 

. این کتاب در ی مذاهب و فرق اسالمیهیّدر اثبات تواتر حدیث ثقلین از دیدگاه کلّبود کتابی شد، 

حدیث  ،ی فرق و مذاهب اسالمیهیّاز نظر کلّکه کشور سنّی تألیف شد و اثبات کرد یک پایتخت 

شکّی ها پس از نظر سنّی .ندا آن را گفته پیغمبر رود کهثقلین متواتر است و مو الی درزش نمی

 . ندا این حرف را زده پیغمبردر این نیست که 

 دیگری هم داریم که پیغمبردر احادیثمان حدیث اینجا ممکن است یک سنّی به شما بگوید ما 

پاسخ ما چیست؟ پاسخ ما این است  .ِكتاب  اهلِل و  ُسنَِّتی :گذارمجا میمن بین شما دو چیز به :ندفرمود

ر ِتی حدیث اید؛ امّاهرا سه چهار جا بیشتر نقل نکرد یِكتاب  اهلِل و  ُسنَّتِ حدیث که   ا ْهل  بـ ْیِتی ،ِكتاب  اهلِل و  ِعتـْ

یقیناً این سه چهار معتبر باشد،  ِكتاب  اهلِل و  ُسنَِّتیحال، اگر این حدیث  .یداهرا در صدها مورد نقل کرد

                                            

 هفدهم در تسنّن، اهل برای جعفری فقه يا اماميدوازده یشيعه مذهب فقه به عمل بودن جايز بر مبني شلتوت محمود شيخ یفتوا. 36

  شد. صادر صادق جعفر امام ميالد با مصادف و ق. ثه 3125 سال االوّلربيع
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هر دو  ،حدیثدو گوییم این این است که بحداکثر  اندازد.مورد آن چند صد مورد را از اعتبار نمی

ت گذارم. سنّجا می هتم را بمن بعد از خودم کتاب خدا و سنّکه  ندا گفته برپیغمو درست است 

ما بِ  یٰ ر دْ ا   تِ یْ بـ  الْ  لُ هْ ا   :گویدمیکه ها ضرب المثلی دارند باید پرسید؟ عربچه کسی را از  پیغمبر

بیت  را باید از اهل ت پیامبرگذرد؛ یعنی سنّدانند در خانه چه میاهل خانه بیشتر می :تِ یْ بـ  ی الْ فِ 

هم  ،توان پذیرفت که پیغمبرو میبنابراین این دو حدیث قابل جمعند  پرسید. مبراپی

ر ِتی، ا ْهل  بـ ْیِتی هم و د نرا فرموده باش ِكتاب  اهلِل و  ُسنَِّتی حدیث ِكتاب  اهلِل و  ُسنَِّتی اگر و  ؛راِكتاب  اهلِل و  ِعتـْ

 ،تسنّ شناسان اهل طبق نظر بزرگترین حدیثبر امّاکند. ایجاد نمیمشکلی برای ما درستی باشد، 

در موارد ِكتاب  اهلِل و  ُسنَِّتی عبارت  .استو نامعتبر دروغ  ی،جعل ِكتاب  اهلِل و  ُسنَِّتیحاوی عبارت دیث احا

 کنم.اش را نقل مینقل شده که سه نمونهمعدودی 

از  ،اویسابیبناسماعیلاز  ،فضلبناز عبّاس حیحینالصّ مستدرکدر  حاکم نیشابوریرا اوّلین مورد 

 س لَّم   ص لَّى اهلُل ع ل ْیِه و   اهللِ  ولُ سُ ر   قال  گوید: عبّاس نقل کرده که میاز ابن ،مهکرِعِاز  ،زید دیلمیبنروثاز  ،اویسابی

من بین  !ای مردم 37:یِّهِ بِ ن   ة  ُسنَّ  و   تاب  اهللِ ب دًا کِ وا ا  ت ِضل   فـ ل نْ  هِ بِ  ُتمْ ت ص مْ اعْ  نِ اِ ...یُکمْ ُت فِ تـ ر کْ  دْ ی ق  نِّ اِ  ا الن اسُ ه  يـ  يا ا  

ت کتاب خدا و سنّ ؛شویدابداً منحرف و گمراه نمی ،گذارم که اگر به آن بپیوندیدجا میهشما چیزی ب

 ،حدیثاین در سلسله سند  ت چقدر معتبر است.سنّ ظر علمای اهلاین حدیث از نحال ببینیم پیغمبر. 

؛ وجود داردبحث ، تسنّ شناس اهل علمای حدیثدر میان اعتبار سخنان آنها بر سر هستند که دو نفر 

-یحیی :گویدمی خود الکمالبیهذتدر کتاب ی مزّ  حافظ. اویس ابی ،پدرشو دیگری اویس ابیبنایکی 

باز از  38او ضعیفند. اویس و فرزند گوید: ابیمی ،ی استعین که از علمای بزرگ علم رجال سنّمَبن

                                            

 .323 ص ،3 ج العلميّة، دارالكتب بيروت، الصّحيحين، علي مستدرک نيشابوری، حاكم. 37

نُ  و ْيس  و  اُ بُو ا  : ْحیىٰ ع ْن ي   .38   .322 ص ،1 ج موسّسةالرّسالة، بيروت، الكمال، تهذيب مزّی، :یفانِ عِ ض   هُ ابـْ
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-میاویس ابیابنمعین در رابطه با ابن 39دزدند.معین نقل شده که این دو نفر حدیث را میبنیحیی

او  :گویدمیاویس ابیابنبه  ی راجعی از علمای بزرگ سنّئحافظ نسا کرد.توان به او اعتماد نمی :گوید

ی ئنسا :گویدی میاز علمای بزرگ سنّیکی دیگر ی ئابوالقاسم اللکا 40ضعیف است و مورد اعتماد نیست.

 ،ی استدی که از علمای رجال بزرگ سنّعابن 41باید حدیث او را ترک کرد.و علیه او زیاد سخن گفته 

-کس آن را نمیکند که هیچمالک، احادیث غریبی را روایت می ،اویس از دایی خودابیابن :گویدمی

هرگز با  :نویسدمی الباریفتحی کتاب مهی در مقدّسنّاز علمای بزرگ قالنی عس حجر ابن 42پذیرد.

 از لیالعُ الملک فتح در کتاب صدّیقبنسیّد احمدحافظ  43احتجاج کرد.توان اویس نمیابیحدیث ابن

آنگاه که اهل مدینه  :گفتکه میه است اویس شنیدابیبنکند که از اسماعیلنقل می بیبشبنمةسل

-خودش گفته که حدیث جعل می 44کنم.من حدیث جعل می ،شوندموضوعی دو گروه میی درباره

اویس دروغگوست ابی :عالم بزرگ سنّی می گوید ،معینطور است. ابنهم همیناویس ابی ،کند. پدرش

حاتم ابو نقل نشده است.ی و کتب دیگر صحاح ذاز او در صحیح مسلم و ترمصحیحی  و هیچ حدیث

آن احتجاج  اشود؛ امّا بحدیث او نوشته می گوید:می لیدو تع رحجدر کتاب اویس بیابه  ی راجعزرا

                                            

 .322 ص ،1 ج موسّسةالرّسالة، بيروت، الكمال، تهذيب مزّی، :اْلح ِديث   قانِ ْسرِ ي   وهُ بُ ا   و   ْيس  و  اُ ي بِ ا   ْبنُ : اِ م ِعین   ْن ي ْحی ى ْبنِ ع  . 39

 .325 ص ،1 ج موسّسةالرّسالة، بيروت، الكمال، تهذيب مزّی،: ة  ق  ثِ بِ  ْیس  : ل  ر  آخ   ع  ْوضِ ي م  فِ  قال   و   .یف  عِ ض  : النَّسائي   قال   و  . 40

 ،1 ج موسّسةالرّسالة، بيروت، الكمال، تهذيب مزّی،: هِ رْكِ لٰى تـ  اِ ي دِّ ؤ  ْن يُـ ا  لٰى اِ ، ْیهِ ل  ع   لمِ ِفي اْلك   النَّسائي   غ  : بال  كائي  ل  الل   مِ بُو اْلقاسِ ا   قال   و  . 41

 .325 ص

 بيروت، الكمال، تهذيب مزّی، :ْیهِ ل  ع   د  ح  ا   هُ عُ تابِ ، ل يُ ب  رائِ غ   يث  حادِ ا   ك  مالِ  هِ ْن خالِ وٰى ع  ٰهذا ر   ْيس  و  اُ و بُ ا   اْبنُ  و   :ع ِدي   ْبنُ  ْحم د  ا  بُو ا   قال   و  . 42

 .321 ص ،1 ج موسّسةالرّسالة،

ِديثِ مِ  ِبش ْيء   ج  ْحت  ذا ل يُ هٰ  لىٰ ع   و  … .43 رُ  و   ِفیِه النَّساِئي   ح  د  ما ق   ْجلِ ا  ْن مِ  ما ِفي الصَِّحیحِ  ْیرِ غ   هِ ْن ح  رُ ك  ْن شار  ا  ل  اِ  هُ غ یـْ  :ِفیهِ  رُ ْعت بِ فـ یـ   هُ ُه ِفیِه غ یـْ

 .113 ص ،3 ج دارالمعرفة، بيروت، الباری، فتح عسقالني،

نـ  یما بـ  فِ  ء  یْ ي ش  وا فِ فُ ل  ا اْختـ  ذ  اِ  ةِ ين  دِ اْلم   ْهلِ ِل   يث  دِ اْلح   عُ ض  ا   ْنتُ ما كُ بَّ : رُ ولُ قُ يـ   ْيس  و  اُ  يبِ ا   ْبن   یل  ْسماعِ اِ  ْعتُ مِ : س  یب  بِ ش   ْبنُ  ةُ م  ل  س   قال   و  . 44 ا: مهُ یـْ
 .16 ص ،3 ج ، اميرالمؤمنين مكتبةاالمام ايران، العلي، الملك فتح حمدمغربي،ا
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 :گویدی میشناس سنّ عالم حدیث، معینابنحاتم از قول ابو 45حدیث او قوی و محکم نیست. شود.نمی

 46اویس مورد اعتماد نیست.ابو

ی ن  اِ  :نقل کرده استحاکم نیشابوری را نیز در آن آمده است ِكتاب  اهلِل و  ُسنَِّتی دومین حدیثی که عبارت 

 پیغمبر 47.ض  وْ ح  یَّ الْ ل  ي ِردا ع   ت یٰ ت رِقا ح  يـ فْ  ل نْ  ی و  تِ ُسنَّ  تاب  اهلِل و  کِ ما  هُ د  عْ ل وا بـ  ضِ ت   نْ ل   نِ یْ ئـ  یْ ش   یُکمْ ُت فِ تـ ر کْ  دْ ق  

 ؛گمراه نشوید ،دو چیز که بعد از آن گذارمجا میبهخودم در بین شما از من دو چیز را بعد  :ندفرمود

د. سلسله در کنار حوض کوثر به من برگردناینکه شوند تا و این دو از هم جدا نمی ؛تمکتاب خدا و سنّ

یره. رَهُاز ابی ،صالحاز ابی ،عفیر از عبدالعزیزبن ،یطلح موسی بنی از صالحبّضَ سند این حدیث را ببینید:

-بنیحیی .ی چقدر آدم راستگویی استشناس سنّ از نظر علمای حدیثی طلح موسیبنببینیم صالح

حدیث او ضعیف و منکر  :گویدی میزابوحاتم را 48موسی قابل اعتماد نیست.بنصالح :گویدمعین می

شود؛ یعنی ارزش نوشتن هم ندارد و حدیث او متروک حدیث او نوشته نمی :گویدی میئنسا 49است.

موسی به افراد ثقه بنصالح :گویدمی بّانحِابن :گویدمی التّهذیب یبذتهقالنی در عس حجرابن 50است.

                                            

 بيروت، وتعديل، جرح رازی، ابوحاتم :يِّ وِ اْلق  بِ  ْیس  ل   ، و  هِ بِ  ج  ْحت  ل يُ  و   هُ يثُ دِ ح   بُ ْكت  يُ  ْيس  و  اُ  وبُ ا   :ولُ قُ ي يـ  بِ ا   ْعتُ مِ س   قال  . 45

  .12 ص ،2 ج العربي، داراحياءالتراث

 .12 ص ،2 ج العربي، داراحياءالتراث بيروت، وتعديل، جرح رازی، ابوحاتم: ة  ق  ثِ بِ  ْیس  ل   ي  نِ د  اْلم   ْيس  و  اُ  وبُ ا   :ولُ قُ يـ   ین  معِ  ى ْبن  ْحی  ي   ْعتُ مِ س  . 46

 .322 ص ،3 ج العلمية، دارالكتب بيروت، الصحيحين، علي مستدرک نيشابوری، حاكم. 47

 .16 ص ،31 ج موسّسةالرّسالة، بيروت، الكمال، تهذيب مزّی، :ة  ق  ثِ بِ  ْیس  : ل  م ِعین   ْبنِ  ىمرثد الطَّب راِني ، ع ْن يحی   ْبنُ  مُ هاشِ  قال   و   . 48

: ض  ا  : س أ ْلُت بي حاِتم  ا   ْبنُ  الرَّْحٰمنِ  ع ْبدُ  قال   و  . 49  بيروت، الكمال، تهذيب مزّی،: اً د  جِ  يثِ دِ اْلح   رُ ْنك  ، مُ يثِ دِ اْلح   یفُ عِ ِبي ع ْنُه ف قال 

  .12 ص ،31 ج موسّسةالرّسالة،

رُ م  : ر  آخ   ع  ْوضِ ي م  فِ  قال   و   .یف  عِ ، ض  هُ يثُ دِ ح   بُ ْكت  : ل يُ ي  النَّسائِ  قال   و  . 50  ،31 ج موسّسةالرّسالة، بيروت، الكمال، تهذيب مزّی،: يثِ دِ اْلح   وكُ تـْ

 .12 ص
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 :گویدابونعیم می 51ت نیست.حدیث او حجّ دهد که شبیه سخنان آنها نیست؛چیزهایی را نسبت می

 :گویدمی تقریبحجر در کتاب ابن 52کند.حدیث او متروک است و پیوسته حدیث منکر نقل می

منکر سست است؛ حدیث او حدیث او  :گویدمی کاشفهبی در کتاب ذ 53متروک است.حدیث او 

 راوی آن است. حاکم نیشابوریاست و ُسنَِّتی بود که حاوی عبارت  یاین دومین حدیث 54است.

خود نقل کرده است. سلسله سند  تمهیددر کتاب که  البرّعبداز ابناست سومین حدیث هم حدیثی 

 زیدبناز علیّ ،لییدب ابراهیمدبناز محمّ ،عیدسنباز احمد ،یحییبنعبدالرّحمن :آن حدیث هم این است

 ،حال 55عوف.بنومرعاز  ،عوفبنومرعبناز عبداهلل ،عوفبنومرعبنعبداهلل از کثیربن ،از حنینی ،فرائضی

او یکی از ارکان  :گویدبه او می شافعی راجعامام عوف چطور شخصی است؟  بنومرعبنعبداهلل کثیربن

ان حبّابن 57او یکی از کذّابین و دروغگوهاست. :گویدمی داوودیسنن ابصاحب  ،داوودابو  56دروغ است.

نقل از کند که اساس آن جعل است. کتاب حدیثی را نقل می کثیر از پدر و جدّشبنعبداهلل :گویدمی

                                            

ِه: بِ  جاجُ ْحتِ اْلِ  وزُ جُ ل ي   ة  وب  ْقلُ ْو م  ا   ة  ول  ْعمُ ها م  نَّ ا  ها ل   عُ مِ ْست  اْلمُ  د  ْشه  ى ي  ت  ح   ْثباتِ اْلِ  يث  دِ ح   هُ ْشبِ ما ل يُ  قاتِ الثِّ  نِ ي ع  ْروِ يـ   كان    ان  ب  حِ  اْبنُ  قال   و  . 51
 .742 ص ،7 ج ،النظامية مطبعةدائرةالمعارف هند، التّهذيب، تهذيب عسقالني،

رُ م   یم  عِ و ن  بُ ا   قال   و  . 52  .742 ص ،7 ج ،النظامية مطبعةدائرةالمعارف هند، التّهذيب، تهذيب عسقالني، :یر  ناكِ ي اْلم  ْروِ يـ   وك  تـْ

رُ م   ي  وفِ اْلكُ  ي  یمِ التِّ  ة  ْلح  ط   ْبنِ  سحاق  اِ  ى ْبنِ وس  مُ  ْبنُ  حُ صالِ . 53  .227 ص دارالرّشيد، سوريه، التّهذيب، تقريب عسقالني،: وك  تـْ

 االعتدال، ميزان ذهبي،: یف  عِ ض   ي  وفِ كُ  ي  ْلحِ الطَّ .. وسى مُ  ْبنُ  حُ صالِ  است: آمده نويسنده همين از ديگری اثر در نشد. يافت كاشف در. 54

 .142-143 صص ،2 ج ،النشر و للطباعة دارالمعرفة

 .113 ص ،27 ج ،سالميةاال الشؤون و وقافاال عموم وزارة مغرب، تمهيد، عبدالبرّ، ابن. 55

ِثیر   ر  ك  ذ   ، و  يَّ عِ افِ الش   ْعتُ مِ س  . 56 : ذاك   ْوف  ع   ْبنِ  وع ْمرِ  ْبن   ك   بيروت، الكمال، تهذيب مزّی،: ْذبِ اْلكِ  رْكانِ ا   دُ ح  ا  ْو ا   ین  ابِ ذ  اْلك   دُ ح  ا   ف قال 

  .315 ص ،27 ج موسّسةالرّسالة،

ِثیرِ  ع نْ  د  و بُو داوُ ا   ل  ئِ سُ . 57 : كان  يِّ ْزنِ اْلمُ  ْوف  ع   ْبنِ  وع ْمرِ  ْبنِ  اهللِ  ع ْبدِ  ْبنِ  ك  : یابِ ذ  اْلك   د  ح  ا  ، ف قال   موسّسةالرّسالة، بيروت، الكمال، تهذيب مزّی،ن 

 .315 ص ،27 ج
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ی اینها علمای بزرگ سنّ  58و نقد.عنوان تعجّب مگر به ،آن کتاب هرگز جایز نیست و حرام است

حدیث او متروک  :دنگویطنی میقُی و دارَئنسا گویند.میسخن ثین خود به محدّ هستند که راجع

معین هم همین  ابن  60الحدیث است و قابل اعتماد نیست. او منکر :گویدامام احمد حنبل می  59است.

 61.نظر را دارد

همان و  حدیثی جعلی و دروغ استبرطبق نظر بزرگان علمای سنّی  ُسنَِّتیِكتاب  اهلِل و  حدیث  ،بنابراین

ر ِتیحدیث  ی مهم از دو نکتهاست. این حدیث وقتی معتبر فرض شود، معتبر  ا ْهل  بـ ْیِتی ،ِكتاب  اهلِل و  ِعتـْ

قرآن   62:اهللحسُبنا كتاُب  :ی دوم که گفتخلیفه ،برخالف عمراینکه ی اوّل نکته د:گرداستخراج میآن 

ر ِتی: ندا فرموده اکرمپیامبر ،تنهایی برای ما کافی استبه تنهایی قرآن به .ا ْهل  بـ ْیِتی ،ِكتاب  اهلِل و  ِعتـْ

 بیت با همدیگر هستند.  قرآن و اهل کافی نیست؛

ی و شیعه قبول دارند که در چون سنّ پی برد؛بیت  عصمت اهلبه شود از این حدیث می :دوم ینکته

ْلِفهِ   ل ي ْأتیِه اْلباِطلُ  ؛وجود ندارد چ اشتباهییهقرآن  ْيِه و  ل ِمْن خ  در قرآن باطل راه ندارد.  63 :ِمْن بـ ْیِن ي د 

در یک مورد خالف قرآن حدّاقل  ،بیت معصوم نباشند است. حال اگر اهل حق ،گویدقرآن هرچه می

                                            

 ِب:ج  ع  التـَّ  ْجهِ لى و   ع  ل  اِ  ْنهُ ع   ةُ واي  ل الرِّ  و   بِ تُ ي اْلكُ ها فِ ْكرُ ذِ  ل  حِ ل ي   ةً وع  ْوضُ م   ةً ْسخ  نُ  هِ دِّ بِیِه ع ْن ج  ا  ع ْن  ى  وِ رُ : ان  ب  حِ  ْبنِ  مِ بُو حاتِ ا   قال   و  . 58
 .311 ص ،27 ج موسّسةالرّسالة، بيروت، الكمال، تهذيب مزّی، و 222-223صص ،2 ج دارالوعي، حلب، المجروحين، حبّان، ابن

رُ : م  الد ار ُقْطِني   و   ي  النَّسائِ  قال   و  . 59  .311 ص ،27 ج موسّسةالرّسالة، بيروت، الكمال، تهذيب مزّی،: يثِ دِ اْلح   وكُ تـْ

: مُ  ل  ْنب  ح   ْبن   ْحم د  ا   ْلتُ أ  س   .60  .312 ص ،27 ج موسّسةالرّسالة، بيروت، الكمال، تهذيب مزّی،: ْيء  ش  بِ  ْیس  ، ل  يثِ دِ اْلح   رُ ْنك  ع ْنُه، ف قال 

 بيروت، الكمال، تهذيب مزّی،: ْيء  ش  بِ  ْیس  ل   :ر  آخ   ع  ْوضِ ِفي م   قال   و   يثِ دِ اْلح   یفُ عِ ض   یر  ثِ ك   ، و  ة  ْحب  صُ  هِ دِّ ج  : لِ م ِعین   ع ْن ي ْحی ى ْبنِ . 61

 .315 ص ،27 ج موسّسةالرّسالة،

ُع، و  اْلو   هُ ْد غ ل ب  ق   -م  ل  سَّ  و   ْیهِ ل  ع   ي اهللُ لَّ ص  -اهللِ  ول  سُ ر   نَّ اِ : رُ م  عُ  قال  ف  . 62  مصر، صحيح، بخاری، :ْسُبنا كتاُب اهللِ ، ح  ْرآنُ ْم اْلقُ كُ ْند  عِ  ج 

 قاهره، مسند، حنبل، احمدبن ؛3222 ص ،1 ج العربي، داراحياءالتراث بيروت، صحيح، مسلم، ؛246 ص ،3 ج ،وزارةاألوقاف موقع

 .164 ص ،7 ج كبری، سنن نسائي، و 141 ص ،1 ج دارالحدي،،

  .72 ی آيه فصّلت، ی سوره. 63
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ند؛ اهاز قرآن جدا شد ،اندهمورد که اشتباهاً یا عمداً خالف قرآن حرف زدند و در آن یک نزحرف می

بیت از هم  ند؛ پس در این مورد قرآن و اهلاهگفترا بیت خالف آن  اهل است ویعنی قرآن چیزی گفته 

ی شوند. الزمهبیت هرگز از هم جدا نمی قرآن و اهل :فرمودند که پیغمبر حالی در ؛نداهجدا شد

؛ بیت عین خود قرآن همیشه حق باشند بیت از قرآن هرگز جدا نشوند این است که اهل اهلاینکه 

پس فهمشان از دین و بیان و تبیینشان از  ،دهستن بیت معصوم که اهل یعنی باید معصوم باشند. حال

 ی دین هستند.پس آنها مرجع فهم معصومانه ؛دین معصومانه است

حدیث  ،کنیممینقل  تسنّ باز از اهلکنیم و  شیعه به آن استناد می ی یّهدر اثبات نظرحدیث دوم که 

 ف  لَّ خ  ت   نْ م   ، و  جاها ن  ب  كِ ر   نْ م   وح  نُ  ةِ ین  فِ س   لُ ث  ي م  تِ یْ بـ   لُ هْ ا   لُ ث  م  فرمودند:  نوح است. پیغمبراکرم یسفینه

نجات سوار شد، ر آن بهرکه  ؛ت من مثال کشتی نوح استبیت من در امّ مثال اهل 64:[ک  ل  ]ه  ق  رِ ها غ  نْ ع  

غرق و هالک شد. اعتبار این حدیث هم از نظر علمای سنّی بسیار  ،پیدا کرد و هرکه تخلّف کرد

ی بزرگ سنّ اندانشمندمتعلّق به از نود کتاب  االنوار اتقدر عبهندی  حسینمیرحامدباالست. مرحوم 

سندهای  کتاب،الوه بر این نود ع  65،الحق احقاقنقل کرده است. در کتاب سند برای این حدیث 

-را می بیت اهلصراحت عصمت حدیث هم بهها نقل شده است. این های سنّیدیگری هم از کتاب

غرق و هالک  ،نجات پیدا کرد و هرکس تخلّف کرد ،کشتی شداین هرکه سوار  :گویدرساند؛ چون می

غرق دریای  ،نجات پیدا کرد و هرکس تخلّف کرد ،را کرد بیت اهلو پیروی  یشد؛ یعنی هرکس همراه

نجات  ،کنندبیت اشتباه می بیت معصوم نباشند، در آن موردی که اهل هالکت و ضاللت شد. اگر اهل

 ؛خالف آن اشتباه عمل کند انساندر این است که  است؛ کردنبیت عمل  در چیست؟ در خالف اهل

                                            

 بيروت، الصّحابة، فضائل احمدحنبل، ؛121 ص ،2 ج العلمية، دارالكتب ،بيروت الصّحيحين، علي مستدرک نيشابوری، حاكم .64

  .17 ص ،32 ج موسّسةالرّسالة، بيروت، كنزالعمّال، هندی، متّقي و 252 ص ،2 ج موسّسةالرّسالة،

 ق.3741 ،النجفي المرعشي مكتبةآيةاهلل قم، الباطل، وازهاق الح  احقاقنوراهلل،  . شوشتری، قاضي62
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که این حدیث  در حالی ؛بیت جدا شود عنی از اهلی ؛بیت عمل کند یعنی خالف اهل ؛درست عمل کند

ی غرق دریای هالکت و ضاللت شده است. الزمه ،بیت تخلّف کرد طور مطلق هرکس از اهلهب :گویدمی

همیشه حرفشان حق باشد؛ یعنی معصوم باشند؛ فهم و بیانشان از  بیت این حرف این است که اهل

 هستند. دین  یانهمعصوم فهممرجع آنها پس  .باشد انهدین معصوم

 اند؛نقل کرده ی از پیامبرسنّهم هم شیعه و خواهم بخوانم، که میرا  یحدیث :جالب اینجاست

ُبنَّ  انشقاق یسوره نوزدهی ذیل آیه ،های سنّیدر تفسیر قرآنمثالً،  غالباً این   66،ط ب ق    ط ب قًا ع نْ   ل تـ رْك 

نقل این حدیث را تا دلتان بخواهد،  های شیعه همکتاب  67اند.نقل کرده حدیث را از پیغمبر

ُه ع ل ىٰ مَّة  ُموساُ نَّ اِ فرمودند:  اکرمپیغمبر  68اند.کرده تـ ر ق ْت بـ ْعد  ْبِعین  ِفْرق ًة ِفْرق ة  ِمْنها و  س   ىٰ ْحداِ  ىٰ افـْ

ُعون  ِفي اِجی ة  و  ن بـْ ی آنها یک فرقه ؛فرقه شدند یکوهفتاد ،وابعد از مرگ  ت حضرت موسیامّ :ارِ الن   س 

تـ ر ق ْت اُمَُّة ِعیس ی دیگر اهل دوزخ بودند.فرقه هفتاداهل نجات و  ُه ع لىٰ و  افـْ ْیِن و  س   ىٰ بـ ْعد  ن تـ  ْبِعین  ِفْرق ًة اثـْ

ُعون  ِفي الن   ىٰ ْحداِ ِفْرق ة  ِمْنها ناِجی ة  و   بـْ یک )فرقه شدند  دووهفتاد بعد از عیسی ت عیسیامّ :ارِ و  س 

در  اقیب یفرقهیک وهفتادی آنها در بهشت و اهل نجات و یک فرقه ؛(.هافرقه بیشتر از یهودی

ْفت ِرُق بـ ْعِدي ع ل :فرمودند بعد پیغمبر .دوزخند تـ  ْبِعین  ِفْرق ًة ِفْرق ة  ِمْنهث ل ىٰ و  ِانَّ اُمَِّتي س  اِجی ة  و  ا نث  و  س 

ن ت ُعون  اثـْ بـْ ا ِفْرق ة  ِمْنه ؛شوندفرقه میسه وهفتاد ،مبراپیمن زودی بعد از مرگ هبامّت من و  :ارِ ِفي الن   اِن و  س 

                                            

 .31 ی آيه انشقاق، یسوره. 66

 زمخشری،ی انبياء؛  سوره 11و  12، ذيل آيات 314 -351، صص 22ج العلميّة،  بيروت، دارالكتبفخررازی، تفسيركبير، . 67

، 214، ص 2سيوطي، درّالمنثور، بيروت، دارالفكر، ج  انعام؛ ی سوره 363 ی آيه ذيل ،51 ص ،2 ج العربي، دارالكتاب ،بيروت كشّاف،

 325 صص ،2 ج دارالرّسالةالعالميّة، سنن، ماجه، ابن و 6 ص ،2 ج دارالرّسالةالعالميّة، سنن، د،وابوداوعمران؛  ی آل سوره 342ی  ذيل آيه

 .321 و

 نورالثقلين، حويزی، عروسي و 7 ص ،25 ج بحاراالنوار، مجلسي، ؛124 ص مشارق، برسي، حافظ ؛252 ص ،2 ج خصال، صدوق،. 68

 .342 ص ،2 ج
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ن تن ُعون  ِفي الن  اِجی ة  و  اثـْ بـْ دوزخ. این  دردیگر  یفرقه دووهفتادو  ندآنها اهل نجات ییک فرقه :ارِ اِن و  س 

ی اهل نجات چه فرقهآن یک  :گوییمها میو هم شیعه. به سنّینقل کرده است حدیث را هم سنّی 

ی اهل نجات چه فرقهآن یک  :گوییمها میها. به شیعهما سنّیمعلوم است؛  :گویندند؟ میهست کسانی

فرقه چه یک ن آ . حاال چه کسی باید بگوید کهها هشیعما  ؛معلوم است :گویندند؟ میهست کسانی

ی اهل نجات چه د که آن فرقهنباید بگویخود پیغمبر .ند؟ خود پیغمبرکسانی هست

 :رکبها نجا من :ندفرمود ند؛در حدیث سفینه به این سؤال پاسخ داد پیغمبرو  .ندهست کسانی

ی فِ  ون  عُ بْـ س   و   تانِ ن  اثْـ  و  ی ناجیه فرمودند:  و در حدیث فرقه ؛کندنجات پیدا می ،بیت باشد پیرو اهل کسهر

  .ندادوزخیدیگر  یدو فرقهوهفتادو  :الن ارِ 

هرکس هرچه بگوید درست است و اینکه اختالف در قرائت در دین و باب م، ساین حدیث باب پلورالی

یک فرقه اهل  .ها را بستحرفاین ی ی همهها مستقیم است را بست. این حدیث پروندهی صراطهمه

دو ملّت همه را عذر  هفتادوجنگ اهل دوزخند. حافظ هم قشنگ گفت: باقی  ی فرقه دووهفتادنجات و 

فرقه دو وهفتادشوند که یکی اهل نجات و فرقه می سهوهفتادفرمودند:  چون پیغمبر بنه.

 گوید: ند؛ لذا حافظ میدوزخی

       جنگگگ هفتگگادودو ملّگگت همگگه را عگگذر بنگگه   
       

 چگگون ندیدنگگد حقیقگگت ره افسگگانه زدنگگد    
 

ها سنّیحدیثی که خود دالیل بنا به پایان بحث امروز ما این شد که بنا به دالیل عقلی و قرآنی و 

هم در  ، فاطمه، حسن و حسینطالبابیبنیعنی علیّ ،بیت اهل ،نداهنقل کرداحادیث آن را 

و مرجع فهم دین بعد از  ؛ت استشان حجّای سخنان پس معصوم هستند؛در بیان دین  فهم دین و هم

 هستند. بیت اهل ،اهللرسول
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 د  و  آِل ُمح مَّد  و  ع جِّْل فـ ر ج ُهمْ ا لل ُهم  ص لِّ ع لٰی ُمح مَّ 


